LICENT ZOEKT EEN MEDIOR ACCEPTANT ZAKELIJK
MULTIBRANCHE 32-40 UUR
Coöperatie Licent is een samenwerkingsverband van assurantiekantoren. Licent ondersteunt haar leden met
innovatie, automatisering en inkoopkracht. Kloppend hart vormt het gezamenlijke volmachtbedrijf voor
schadeverzekeringen. Het coöperatieve karakter en daarmee het begrip samenwerking is duidelijk voelbaar in
alles wat Licent doet, zegt en uitstraalt.
WAT GA JE DOEN?
Als medior acceptant beoordeel jij de aangeboden risico’s en maak je een inschatting. Je maakt vanuit het risico
de vertaalslag naar de verzekeringsoplossingen die in de markt verkrijgbaar zijn en stelt passende offertes op.
Hier komt je marktkennis uitstekend van pas. Je maakt maatwerk afspraken op dossier niveau met de
verzekeraars en je begeleidt een junior acceptant. Administratieve werkzaamheden geef je uit handen aan de
medewerker acceptatie. Als het nodig is dan schakel je deskundigen in om risico’s te beoordelen en inspecties te
verzorgen.

WAT BIEDEN WIJ JOU:
•
Een ongekend fijne werksfeer, een informele werkomgeving waar veel ruimte is voor eigen initiatief,
35 leuke collega’s in alle diversiteiten;
•
Volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen;
•
Een prima salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 13e maand, reiskosten- of
thuiswerkvergoeding, (premievrije) pensioenregeling en mogelijkheden om flexibel te werken;
•
Korting op je verzekeringen.
FACTS
32-40 uur, MBO opleiding of werk- en denkniveau, benodigde A-diploma’s (Algemeen, Brand, Varia), WFTdiploma’s, Een gevolmachtigd agent diploma is een pré, analytisch, commercieel, overtuigingskracht, creativiteit
en oplossingsgericht.
LIJKT HET JE WAT?
Dan horen we graag van jou! We zien in jouw sollicitatie graag jouw persoonlijkheid terug en willen je uitdagen
dit te laten zien middels een video, brief of e-mail met aangevuld een eigentijds CV. We zouden het leuk vinden
als je ons enthousiast maakt om jou uit te nodigen voor een (virtuele) kop koffie. Stuur je reactie voor 15 mei
naar Laura Hollink, HR-adviseur, l.hollink@licent.nl. Wil je eerst meer informatie, dan kun je contact opnemen
met Jacco van Rijnberk, teammanager Acceptatie en Volmacht op 074-2592258.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Licent Assuradeuren B.V.
Demmersweg 21, Hengelo | Postbus 671, 7550 AR Hengelo | (074) 259 22 58 | info@licent.nl | www.licent.nl
IBAN: NL10 RABO 0147 3700 35 | KvK: 06091047 | AFM: 12009293

