Volmacht acceptant particulier
Parttime / Fulltime | Volendam

Werken in een dynamische omgeving met een no-nonsens mentaliteit
Op zoek naar een uitdagende baan als Volmacht acceptant particulier bij een groeiend
verzekeringsbedrijf in Noord-Holland? Dan is DiVerz! op zoek naar jou.
Ben jij commercieel ingesteld en accuraat? En hou je van oplossingsgericht denken, een dynamische
werkomgeving en help je graag jouw collega's? Dan gaan wij graag met jou in gesprek!
Werkzaamheden
Als volmacht acceptant particulier ben je verantwoordelijk voor het accepteren, wijzigen, royeren en
opmaken van polissen van klanten en het op peil houden van relatie- en polisgegevens.
Overige taken en werkzaamheden zijn onder andere:
– Het opmaken van (volmacht) polissen particulier en motorrijtuigen
– Agenderingen bijhouden en verwerken
– Een aanspreek punt zijn voor en het voorlichting geven aan klanten
– Aanpassen en updaten van relatie- en polisgegevens evenals het beoordelen van “risico’s”
– Het aandacht geven aan fraude in het acceptatietraject, conform het Spoorboekje Fraude
(inclusief FISH en CDD controle)
– Het voeren van correspondentie (schriftelijk/telefonisch) met klanten, maatschappijen en
eventuele derden
Wij vragen
– MBO werk- en denkniveau
– Diploma’s Wft Basis, Wft Schade Particulier, of daarmee gelijkgestelde kennis en ervaring
– Werkervaring in een soortgelijke functie in de financiële dienstverlening is een pré
– Bereidheid om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van functiegerelateerde
opleidingen of trainingen
– Persoonlijkheid: organiserend vermogen, prestatiegericht, risicobewust, communicatief,
veranderingsgericht, onafhankelijk, stressbestendig, accuraat
Wie zijn wij?
DiVerz!(gevestigd in Volendam) is het centrale volmachtbedrijf van een aantal grotere
assurantiekantoren. Wij houden ons bezig met het ontwikkelen van verzekeringsconcepten en het
accepteren en administreren van verzekeringen en het afhandelen van schades die op deze
verzekeringen worden gemeld. Wij zijn een groeiend volmachtbedrijf met 13 volmachten en
fungeren als efficiënte schakel tussen verzekeraar en verzekeringsadviseur.

Wat wij jou te bieden hebben
– Een uitdagende parttime/fulltime functie (24-40 uur per week) met een marktconform
salaris binnen een groeiende organisatie met een duidelijke toekomstvisie
– Een dynamische werkomgeving binnen een enthousiast team, met een informele werksfeer
en een no-nonsense mentaliteit
– Werken in een uitdagende markt, wij durven initiatief te nemen en nemen de eerste stap op
kansen te vervullen
– Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief, wij geloven in de kennis en ervaring
van onze medewerkers
– Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband, een reiskostenvergoeding,
pensioenopbouw en veel gezelligheid
Laat ons weten wie je bent!
Denk je dat jij goed in ons team past? Solliciteer vandaag nog en stuur jouw motivatie en CV naar
Marita Mühren-Jonk (HR Adviseur) via mmuhren@ndb.nl. Voor meer informatie over de vacature
kun je contact opnemen met Fabian Feijen (Operationeel Manager) 06-5534 0326, of met Marita
Mühren-Jonk (HR Adviseur) 06-1093 9714.

