VACATURE

GROEP SCHADEMANAGER / CALCULATOR
Schademanager/calculator
Voor onze vier vestigingen zoeken wij een flexibel inzetbare en enthousiaste
Schademanager/Calculator. Zorg jij in Den Bosch, Oss, Uden of Nijmegen voor
een perfecte ontvangst, planning en afwikkeling van schades? En ben jij het
commerciële middelpunt tussen onze werkplaats en onze klanten en
opdrachtgevers? Dan zoeken wij jou!
Wat ga je doen?
Je bent actief op de vestiging waar jouw hulp het meest gewenst is.
Je bent het enthousiaste aanspreekpunt voor berijders, opdrachtgevers
en schade-experts.
Je doet een schade intake m.b.v. een tablet en calculeert de herstelkosten
volgens fabrieksvoorschriften.
Je communiceert met onze opdrachtgevers over bijvoorbeeld goedkeuring
voor herstel.
Je verzorgt de werkorder inclusief technische informatie en plant het werk
voor de werkplaats.
Je bestelt te vervangen auto-onderdelen en plant tijdige levering.
Je draagt na herstel zorg voor de eindcontrole, facturatie en sluiting van
het schadedossier.

Wij bieden jou:
Met jou als teamgenoot gaan we er samen elke dag voor om onze klanten en
opdrachtgevers blij te maken. Wij bieden je een afwisselende functie in een
informele en plezierige werkomgeving.
Tevens bieden wij je:
Een prima salaris afhankelijk van ervaring, leeftijd en kennisniveau.
25 vakantiedagen en de mogelijkheid om maximaal 13 dagen bij te kopen.
Een auto van de zaak.
Een telefoon, ook voor privé gebruik.
Een goede pensioenregeling en persoonlijk keuzebudget.
Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.
Korting oplopend tot 30% op diverse verzekeringen (o.a. rondom wonen,
aansprakelijkheid, rechtsbijstand, verkeer en recreatie).
Korting op alle producten en diensten die we verkopen.
Diverse feesten/vieringen, leuke teamuitjes en een informele sfeer.

Functie:
Schademanager / calculator
Dienstverband:
Vast
Aantal uur:
38
Opleidingsniveau:
MBO
Werkniveau:
Ervaren

Wij vragen van jou:
Een afgeronde mbo-4 opleiding richting autoschade of vergelijkbare autotechnische kennis.
Een klantgerichte en collegiale instelling.
Flexibele en enthousiaste toegevoegde waarde voor het team.
De wens om jezelf te blijven ontwikkelen.
Audatex ervaring.
Ervaring met systemen zoals Delta Pro, Qapter, Dispatch, Exchange,
ESA, ROB Net.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Laurens Bos via
telefoonnummer 06–53597560.

Over ABS Autoherstel Oostendorp
Oostendorp Autoschade Groep is de schadehersteldivisie van Oostendorp
Autogroep. Met vestigingen in Den Bosch, Nijmegen, Oss en Uden is
Oostendorp Autoschade lid van de keten ABS Autoherstel, die werkt voor vele
landelijke opdrachtgevers. Auto’s worden hersteld in een efficiënt proces volgens
fabrieksvoorschriften en in lijn met verschillende merkerkenningen. Ook behoren
vier GlasGarage vestigingen tot de Oostendorp Autoschade Groep.
Binnen de Oostendorp Autogroep zijn auto’s onze lust en ons leven, maar we
zijn nog veel gekker op enthousiaste klanten. En we zijn ervan overtuigd dat blije
medewerkers die creëren. Deze passie zijn we gestart in 1976 en is in de loop
der jaren, vanuit de basis in Uden, ontwikkeld tot een onderneming met
uiteenlopende bedrijfstypen en specialismen. Inmiddels spreidt ons werkgebied
zich uit over Oost-Brabant, Noord-Limburg, Zuid-Gelderland. We zijn trotse
dealer van Toyota, Mazda, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi en Nissan en hebben
een universele leasemaatschappij, verhuurbedrijven en een verzekeringsbedrijf.
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