
Er du dygtig til dit fag, fokuseret på at skabe
den bedste kundeoplevelse og vil du være
ansvarlig for et dygtigt og velfungerende team?
Et spændende, udfordrende og afvekslende job
Som skadechef i Bornholms Brandforsikring bliver du leder af 
vores skadeafdeling. Du forventes herudover også at tage del i 
skadebehandlingen overfor kunderne.

Det er derfor vigtigt, at du både har erfaring med forsikringsbran-
chen. Herudover også med behandlingen af skader og en viden 
svarende til forsikringsakademiet niveau 4 eller 5. 

Det er et spændende og udfordrende job, hvor du har ansvaret 
for alle skadetyper, indenfor både privat og erhverv. 

Udover at være leder for skade, vil jobbet også indebære ansvar 
for at udvikle processer og IT- løsninger, som sikrer et effektivt 
arbejde.

Du vil arbejde tæt sammen med både dine kolleger i et hus med 
korte og hurtige beslutningsveje. Vi har en uformel omgangstone 
og løser dagligdagens udfordringer via dialog og åbenhed. Der 
hersker i høj grad frihed under ansvar.

Hvem er vi i Bornholms Brandforsikring
Vi er bornholmernes lokale forsikringsselskab. Vi kender øen og 
kunderne og på den måde sikrer vi en nærværende og saglig ska-
debehandling med fokus på at hjælpe kunderne.

På vores kontor i Rønne sidder vi i alt 35 engagerede og positive 
medarbejdere, som løfter i flok og sørger for en god arbejdskul-
tur. Vi har en jævn fordeling af både alder og køn. Fællesnævne-
ren er vores gode samarbejdsevne og høje ansvarsfølelse.

I vores seneste temperaturmåling svarer alle deltagende medar-
bejdere, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at arbejde for 
Bornholms Brandforsikring.

Du bliver en del af og ansvarlig for et skadeområde, som består 
af 5 skadebehandlere og 4 taksatorer, som alle sætter en ære i at 
hjælpe kunden så langt som muligt ved første kontakt.

Her er vores forventninger til dig
• Du har en forsikringsfaglig baggrund kombineret med den 

rette personlighed
• Du bidrager til trivsel og arbejdsglæde med et godt humør 

og konstruktiv og motiverende lederstil
• Du har erfaring med driftsledelse 
• Du har blik for udvikling og optimering af processer
• Du er god til at kommunikere og du er optaget af at finde de 

bedste løsninger for kunden
• Du er tillidsskabende og god til at skabe relationer 
• Du bor på Bornholm eller er klar til at flytte til Bornholm

Vi tilbyder
Udover at blive en del af et dygtigt skadeteam har vi et tæt sam-
arbejde på tværs af hele huset. 

Du indgår i ledergruppen for Bornholms Brandforsikring og vil 
herigennem bidrage til selskabets udvikling og vækst.

Der er mulighed for uddannelse i relation til jobbet.

Lidt mere
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte di-
rektør, Morten Holten på tlf. 40828046 eller moh@bornbrand.dk

Vi behandler alle henvendelser fortroligt.

Søg stillingen her, gerne snarest muligt og senest 11. oktober. Vi 
gør opmærksom på, at vi holder ansættelsessamtalerne 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 på tele-
fonnummer 31218880 eller rh@bornholm.biz. Du kan også finde 
mere på www.næstestopbornholm.dk eller på facebook ”næste 
stop bornholm”.

Link til ansøgning

SKADECHEF TIL  
BORNHOLMS BRAND

Bornholms Brandforsikring A/S  •  Tornegade 8  •  3700 Rønne  •  Telefon 5693 0000  •  www.bornbrand.dk

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 35 engagerede medarbejdere. Vi støtter turisme, idrætsliv og kultur  
på Bornholm og bidrager med at skabe udvikling og arbejdspladser på øen.

https://www.reqruiting.com/Pages/Application/Apply.aspx?id=6977

