VACATURE

SCHADEMANAGER / CALCULATOR (M/V)
Schademanager/calculator
Als 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.
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
Mogelijkheid voor het volgen van cursussen
Een prima salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Wij vragen van jou:
Dat je een afgeronde MBO opleiding hebt
Dat je minimaal 2 jaar ervaring hebt als calculator/schademanager
Dat je kennis hebt van processen als klantenbehandeling, calculeren en
administratieve verwerking
Dat je ervaring hebt met Audatex
Dat je ervaring hebt met backoffice pakketten, bij voorkeur Delta/W
Dat je goed in teamverband kunt functioneren
Dat je bereid bent om cursussen te volgen
Dat je flexibel bent en en geen 8 tot 5 mentaliteit hebt

Interesse?
Stuur een e-mail met je CV en motivatie naar cees.hoogvliet@abshhoogvliet.nl,
of neem contact op met Cees Hoogvliet, 0186-612533.

Over ABS H. Hoogvliet Groep

Vestigingen:
ABS Autoherstel H. Hoogvliet
Spijkenisse, Oud Beijerland,
Barendrecht
Functie:
Schademanager / calculator
Dienstverband:
Vast
Aantal uur:
38
Opleidingsniveau:
MBO+ / HBO
Werkniveau:
Ervaren

ABS Autoherstel H. Hoogvliet is een toonaangevende schadehersteller met
vestigingen in Spijkenisse, Oud-Beijerland en Barendrecht. Door
leasemaatschappijen, fleetowners, verzekeraars en particulieren worden wij
gezien als betrouwbare en deskundige partner voor schadeherstel.
Onze collega’s zijn elke dag met passie en grote betrokkenheid in beweging om
onze klanten op de beste manier te helpen. In onze modern uitgeruste
werkplaatsen staan onze enthousiaste en vakkundige medewerkers borg voor
een uitstekende en snelle service.
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