VACATURE

GROEP SCHADEMANAGER
Helaas... deze vacature is al vervuld. Kijk snel bij onze andere vacatures.

Groep Schademanager
Als Schademanager binnen de Autoherstel Zuid Groep ben je actief op alle vier
de vestigingen in Den Bosch, Nijmegen, Oss en Uden. Je zorgt ervoor dat het
proces op de kantoren van onze ABS Autoherstel bedrijven op rolletjes blijft
lopen, bij afwezigheid van de Vestigingsmanager of vaste Schademanager(s).

Vestiging:
ABS Autoherstel Zuid Uden
Functie:
Schademanager / calculator
Dienstverband:

Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor klanten en je zorgt voor een correcte
opbouw van de schadedossiers, calculaties en de werkopdrachten. Tevens
wikkel je de schades af met onze opdrachtgevers waaronder vele verzekerings –
en leasemaatschappijen. Wanneer de schade is hersteld, verzorg je de
eindcontrole en sluiting van het dossier.

Samen op weg
Als we besluiten samen met elkaar onze weg te vervolgen, dan word je deel van
ons TEAM. In ons TEAM gaan we collegiaal en informeel met elkaar om, want
tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten. Wij bieden je een
afwisselende functie in een informele en plezierige werkomgeving met diverse
mogelijkheden voor trainingen en opleidingen om jezelf te ontwikkelen.
Daarnaast bieden we goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals
diverse personeelskortingen en collectieve verzekeringen.

Wij bieden jou:
Als Groep Schademanager ben je de graag geziene collega die onze front
offices uit de brand komt helpen. Hoge kwaliteit en (interne) klanttevredenheid
zijn daarom ook belangrijke speerpunten in jouw functie. Je hebt een
dynamische rol waarin elke week anders is. Vanzelfsprekend stellen we een auto
beschikbaar zodat je comfortabel naar de verschillende vestigingen kunt reizen.
Wij bieden je een afwisselende functie in een informele en plezierige
werkomgeving met diverse mogelijkheden voor trainingen en opleidingen om
jezelf te ontwikkelen. Daarnaast bieden we goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden, zoals een auto en diverse personeelskortingen en
collectieve verzekeringen.

Wij vragen van jou:
Om de rol van Groep Schademanager goed te vervullen heb je meerdere jaren

Vast
Aantal uur:
40
Opleidingsniveau:
MBO

praktijkervaring als Calculator/Schademanager in het Schadeherstelbedrijf.
Ervaring met het systeem Delta Pro is een pré, evenals het omgaan met
uiteenlopende werkafspraken met opdrachtgevers. Je werkt zelfstandig en vindt
het een uitdaging om op diverse vestigingen werkzaam te zijn.

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Laurens Bos via
telefoonnummer 06-53597560. Je motivatiebrief met CV mag je mailen naar
vacature@oostendorp-autogroep.nl t.a.v. Anja van Willegen, recruiter. Een check
op zoekmachines en social media kunnen onderdeel uitmaken van de
selectieprocedure.

Over ABS Autoherstel Zuid
Autoherstel Zuid is de schadehersteldivisie van Oostendorp Autogroep. Met
vestigingen in Den Bosch, Nijmegen, Oss en Uden is Autoherstel Zuid lid van de
keten ABS Autoherstel. Dat is een landelijke schadeherstelketen met 75
vestigingen die werkt voor vele landelijke verzekeraars en leasemaatschappijen.
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