SKADEMEDARBEJDER
Bornholms Brandforsikring søger
en ny kollega til vores skadeafdeling
Vi er inde i en god udvikling, hvor fortsat flere bornholmere vælger at være forsikret
lokalt. Det giver også øget travlhed i vores skadeafdeling, derfor 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.
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. På vores kontor i Rønne sidder vi i alt 32 engagerede og positive medarbejdere, som løfter i flok og sørger for
en god arbejdskultur. Vi har en jævn fordeling af både alder
og køn, og fællesnævneren er vores gode samarbejdsevne og
høje ansvarsfølelse.
Du bliver en del af et skadeteam bestående af 3 skadebehandlere, som behandler alle typer skader, og 3 taksatorer, som
kører ud og besigtiger skaderne, når de er opstået. Vi er ikke så
mange, og derfor betyder ansvarsfølelse for både opgaven og
kollegaerne meget for os.

Et spændende, udfordrende og afvekslende job

Jobbet som skadebehandler sikrer dig udfordringer og forskelligartede arbejdsopgaver hver dag. Vi forsøger at differentiere
os i forhold til andre forsikringsselskaber ved, at du som skadebehandler følger kundens skade fra start til slut, og dermed
sikrer den person-lige kommunikation og optimale løsning for
kunden.
Vi har en uformel omgangstone og løser dagligdagens udfordringer via dialog og åbenhed. Vi arbejder alle tæt sammen for
at sikre det høje faglige niveau og hele tiden udvik-le vores arbejdsprocesser, til kundens bedste.
Vi har en almindelig arbejdsuge fra mandag til fredag med
flekstid.

Her er vores forventninger til dig

• Den ideelle kandidat har en forsikringsfaglig baggrund kombineret med den rette personlighed.
• Du har enten gennemført FOAKs niveau 3 og 4 inden for skadeforsikring, eller du er villig til at gøre det.
• Du har erfaring med sagsbehandling af skadeforsikring eller
kundeservice i en eller anden form og sætter en ære i altid at
yde den bedste service.
• 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.
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• Du er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt med
mange forskellige typer kunder.
• Du arbejder effektivt og struktureret og kan arbejde både
selvstændigt og i teams.
Det er Bornholms Brandforsikrings mål at levere den bedste
kundeoplevelse, og vi anser det derfor for vigtigt, at vi kan udvise helhedshensyn i forhold til kunden. Du skal derfor være
indstillet på at sætte kunden i fokus, så I sammen kan finde
fleksible løsninger på de problemer, som kan opstå i en skadesag.

Vi tilbyder

Som tidligere skrevet er vi en lille afdeling med bred viden indenfor skade, hvilket til-sammen gør os til en stærk lille enhed.
Udover det gode samarbejde i gruppen har vi et tæt samarbejde med vores øvrige afdelinger i huset.
Så vi tilbyder:
• Et job i en skadeorganisation, hvor vi skal vise, at kunden
har købt sine forsik-ringer det rette sted.
• Et job med fokus på arbejdsglæde og samarbejde.
• Et udfordrende, afvekslende og meget selvstændigt job.
• Et job i en afdeling med et stærkt sammenhold og godt
humør.
• Et job med mulighed for uddannelse i relation til jobbet.

Lidt mere

Hvis du vil høre mere om jobbet er du velkommen til at
kontakte skadechef Mulle Birch Hørdum, mbh@bornbrand.dk,
tlf. 5693 0027. Du kan også søge stillingen på samme mailadresse. Vi gør opmærksom på, at vi holder ansættelsessamtaler løbende og ansøgningsfristen er den 28/6-2018

Vi er også involveret i Bornholms tilflytterindsats. Bor du ikke på
øen men går med tan-ker om at flytte til Bornholm, kan du finde
mere hjælp hos Bornholms tilflytterkonsulent, Rune Holm på
telefonnummer 3121 8880 eller rh@bornholm.biz. Du kan også
finde mere på www.flyttilbornholm.dk eller på facebook –
”næste stop bornholm”.

Vi har forsikret bornholmerne siden 1855. Vi kender øen og bornholmerne og tilbyder vores kunder
de bedste forsikringer samt en nærværende og personlig service fra kontoret i Rønne, hvor vi sidder
32 engagerede medarbejdere. Vi støtter turisme, idrætsliv og kultur på Bornholm og bidrager med
at skabe udvikling og arbejdspladser på øen.
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