A U T O TA K S AT O R
Bornholms Brandforsikring søger
vikarierende autotaksator
Vores nuværende autotaksator går på orlov, hvorfor vi har akut brug for en vikarierende autotaksator. Hvis du har erfaring fra autobranchen, kendskab til skadesreparation i
autobranchen og tør tage ansvar for at sikre gode kundeoplevelser, kan du blive en del
af øens største skadeforsikringsselskab.
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 35 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 5 skadebehandlere, som behandler alle typer skader, og 3 taksatorer inkl. dig
selv, 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 autotaksator sikrer dig udfordringer og forskelligartede arbejdsopgaver hver dag. Vi forsøger at differentiere os
i forhold til andre forsikringsselskaber ved, at du som autotaksator følger kundens skade fra start til slut, og dermed sikrer
den personlige kommunikation og optimale løsning for kunden.
Du er også en vigtig ambassadør, som løbende skal bidrage til
at vedligeholde gode og stærke bånd til vores lokale autoværksteder.
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 udvikle vores arbejdsprocesser, til kundens bedste.

Her er vores forventninger til dig

Det er et ufravigeligt krav, at du har et indgående kendskab
til skadesreparation i autobranchen og til skadesopgørelse i
Autotaks/Forsi.
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.
Stillingen kræver, at du bor på Bornholm.

Vi tilbyder
• Et job i en skadeorganisation, hvor vi skal vise, at kunden har
købt sine forsikringer 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.
• Løn og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med gældende
overenskomst.
• En tidsbegrænset ansættelse på 7 måneder

Lidt mere
Hvis du vil høre mere om jobbet, er du velkommen til at
kontakte direktør Morten Holten, moh@bornbrand.dk, tlf.
40828046. Du kan også søge stillingen på samme mailadresse. Vi gør opmærksom på, at vi holder ansættelsessamtaler løbende, og ansøgningsfristen er den 1.8.2021.
Ansættelsesdato pr. 01.10.2021.

• Du har en relevant baggrund fra autobranchen
• Du er tillidsfuld, kundevant og servicemindet. Gerne erfaring
fra en direkte kundevendt funktion
• Du er velformuleret i skrift og tale
• Du er dygtig til at forhandle
• Du har analytisk sans
• Du har kørekort og ren straffeattest

BORNHOLMS
BRANDFORSIKRING

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.

Bornholmernes foretrukne forsikringsselskab
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