LICENT ZOEKT EEN
MEDEWERKER POLISADMINISTRATIE 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?
Jij zorgt ervoor dat de polissen worden opgemaakt en overgevoerd. Je onderhoudt contacten met kantoren en
verzekeringsmaatschappijen en zorgt ervoor dat de kantoren op de juiste wijze worden gesupport. Je voert
verschillende acties uit op het gebied van volmacht polisbeheer en overvoer.
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 met relevante kennis van verzekeringen/ polisadministratie, WFT basis, WFT particulier
en zakelijk zijn een pré, communicatief vaardig, klantgericht en nauwkeurig.
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. 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 Ferdi Blankenstein via
telefoonnummer 074-2554084.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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