VACATURE

JUNIOR SCHADEMANAGER / CALCULATOR
Junior schademanager/calculator
Als junior schademanager / calculator zorg je ervoor dat schades worden
ontvangen, ingepland en perfect worden afgewikkeld. Alles om onze klanten
weer blij de weg op te sturen. We zijn innovatief en altijd in beweging. Zo werk je
bij ons met het nieuwste gereedschap en de laatste technieken aan de
allernieuwste auto’s.
Dit ga je doen:
• Je zorgt voor een klantvriendelijke schade intake;
• Je zorgt ervoor dat de wens van de klant op de juiste manier bij de mensen in
de werkplaats terecht komt;
• Je maakt en communiceert de werkplaatsplanning;
• Je wikkelt schades af met de experts van de verzekerings- en
leasemaatschappijen;
• Je maakt calculaties en bestelt de benodigde onderdelen.

Wij bieden jou:
Een prettige werksfeer met veel ruimte voor eigen inzicht.
Een interne opleiding tot schademanager, hierin wordt je begeleid door
jouw ervaren collega’s. Daarnaast volg je cursussen om meer kennis te
krijgen over de systemen.
Samenwerken in een bevlogen team met passie voor het vak.
Een prima salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wij vragen van jou:
Dat je een afgeronde opleiding MBO of HBO hebt
Dat je goed overweg kunt met computers en systemen
Dat je goed in teamverband kunt functioneren
Dat je bereid bent om cursussen te volgen
Een flexibele en positieve bijdrage aan het team

Interesse?
Stuur een e-mail met je CV en motivatie naar joleinjansen@benniejansen.nl, of
neem contact op met Jolein Jansen, telefoonnummer 06-22 81 63 75.

Over ABS Autoherstel Bennie Jansen

Vestiging:
ABS Autoherstel Bennie Jansen
Functie:
Schademanager / calculator
Dienstverband:
Vast
Aantal uur:
40
Opleidingsniveau:
MBO
Werkniveau:
Beginner

ABS Bennie Jansen is een middelgrote schadehersteller in Emmeloord. We zijn
onderdeel van de landelijke schadeherstelketen ABS, met 78 bedrijven in
Nederland. We zijn een informeel bedrijf met korte lijnen. De eigenaar zie je
bijvoorbeeld meer op de werkvloer dan op kantoor.
Binnen ons team hebben we respect voor elkaar. Iedereen doet er toe en samen
gaan we voor een mooi resultaat. Goed vakwerk vinden we belangrijk. Je
collega’s zijn fanatiek en gedreven om het mooiste resultaat te maken. Op
vrijdagmiddag sluiten we de week af met een gezellige borrel. Heb jij passie voor
auto’s en kun je goed met klanten overweg? Solliciteer direct!
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