Bornholms Brandforsikring søger en ny kollega til vores skadeafdeling
Da en af vores dygtige medarbejdere har fået nye spændende udfordringer i huset, søger vi en ny kollega til vores skadeafdeling
i Bornholms Brandforsikring. Vi behandler alle typer af skader, og derfor leder vi efter en ny kollega, som både synes det er
spændende og evner at være generalist og specialist på samme tid.
Et spændende, udfordrende og afvekslende job
Du bliver en del af et skadeteam bestående af 3 taksatorer og 3 skadebehandlere, som behandler alle typer skader indenfor
privat og erhverv. Vi er ikke så mange, og derfor betyder ansvarsfølelse for både opgaven og kollegaerne enormt meget for os.
Jobbet som skadebehandler sikrer dig udfordringer og forskelligartede arbejdsopgaver hver dag, og du vil følge kundens skade
fra start til slut og dermed sikre den personlige kommunikation og de optimale løsninger for kunden.
Vi har en uformel omgangstone og løser dagligdagens udfordringer via dialog og åbenhed. Vi arbejder alle meget tæt sammen
for at sikre det høje faglige niveau og hele tiden udvikle vores arbejdsprocesser, så de er til kundens bedste.
Her er vores forventninger til dig
•
•
•
•
•
•
•

Den ideelle kandidat har en forsikringsfaglig baggrund kombineret med den rette personlighed.
Vi forventer derfor af dig, at du enten har gennemført FOAKs niveau 3 og 4 inden for skadeforsikring, eller også er du
godt i gang.
Du har erfaring med skadebehandling indenfor en eller flere af hovedtyperne personskade, bygning-/løsøre eller motor.
Du er positiv og har et godt humør.
Du tager aktiv del i både din egen og teamets udvikling og er indstillet på at turde udfordre vante regler og rammer, så
vi sammen finder den bedste løsning for kunden.
Du er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt med mange forskellige typer kunder og sætter en ære i altid at yde
den bedste service.
Du arbejder effektivt og struktureret og kan arbejde både selvstændigt og i teams.

Vi tilbyder
•
•
•
•
•

Et
Et
Et
Et
Et

job i en skadeorganisation, hvor vi skal vise, at kunden har købt sine forsikringer det rette sted.
job med fokus på arbejdsglæde og samarbejde.
udfordrende, afvekslende og meget selvstændigt job.
job i en afdeling med et stærkt sammenhold og godt humør.
job med mulighed for uddannelse i relation til jobbet.

Hvem er vi i Bornholms Brandforsikring
Vi er bornholmernes lokale forsikringsselskab. Vi kender øen og kunderne, og på den måde sikrer vi de bedste
forsikringsløsninger og nærværende og personlig service. På vores kontor i Rønne sidder vi i alt 31 engagerede og positive
medarbejdere, som løfter i flok og sørger for en god arbejdskultur.
Vi er med til at skabe tryghed, udvikling og arbejdspladser på øen, ligesom vi glæder os over at kunne berige Bornholm med
oplevelser gennem vores støtte til den lokale turisme, kultur og idrætsliv.
Lidt mere
Hvis du vil høre mere om jobbet er du velkommen til at kontakte skadechef Mulle Birch Hørdum, mbh@bornbrand.dk, tlf. 29 39
53 02. Du kan også søge stillingen på samme mailadresse. Vi gør opmærksom på, at vi holder ansættelsessamtaler løbende.
Vi er også involveret i Bornholms tilflytterindsats. Bor du ikke på øen men går med tanker om at flytte til Bornholm, kan du
finde mere hjælp hos Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, rh@bornholm.biz, tlf. 31 21 88 80. Du kan også læse mere på
www.flyttilbornholm.dk eller på facebook – ”næste stop bornholm”.
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