HDI zoekt voor de vestiging in Rotterdam een fulltime:
Claims Handler (jurist) Financial Lines
HDI Global Specialty SE; afdeling Specialty Claims

HDI Global Specialty SE heeft de ambitie om de beste Specialty-verzekeraar van Nederland te
worden. Als jij wilt meebouwen aan deze ambitie dan zoeken wij jou! HDI Global Specialty SE is een
verzekeraar die zich richt op Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid en
Nicheproducten zoals specie, fine art, evenementen en film, cyber, product contaminatie en crisis
management.
Wat ga je doen?
Als Claims Handler ben je onderdeel van een afdeling waar alle claims van HDI Global Specialty SE
worden behandeld. Het team bestaat uit ervaren Claims Handlers met variërende specialismes.
Het doel van de afdeling is het verschil te maken wanneer onze klanten ons nodig hebben. Op dat
moment bewijzen wij onze waarde.
Werkzaamheden:
 Je behartigt de belangen van onze verzekerden op het moment dat ze aansprakelijk worden
gesteld. Soms geef je ook een advies om een aansprakelijkstelling te voorkomen;
 Voor de financieel dienstverleners en de makelaars in onroerende zaken kan het voorkomen
dat je verzekerden bijstaat in een tuchtprocedure;
 Je bent verantwoordelijk voor de behandeling van jouw dossier van A tot Z, inhoudende dat je
de polisdekking beoordeelt, een standpunt inneemt en eventueel schikkingsonderhandelingen
voert met betrokken partijen;
 Je hebt nauw contact met de advocaat die een procedure namens de verzekerden van HDI
voert;
 Je onderhoudt contacten met klanten, tussenpersonen en makelaars;



Je levert input aan de underwriting afdeling ten behoeve van de verbetering van onze
producten en dienstverlening.

Wat breng je mee?
Jij bent een proactieve collega met een ondernemende instelling. Daarnaast herken je je in de
onderstaande punten:
 afgeronde Master rechten;
 in het bezit van de opleiding Adviseur Schade Zakelijk (Wft Basis, Wft Schade Particulier en
Wft Schade Zakelijk) of bereid zijn tot het behalen van deze diploma’s;
 minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
 goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van het Nederlands en
Engels in woord en geschrift;
 beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen.
We hebben je veel te bieden
Aan deze uitdagende en afwisselende functie in een dynamische omgeving in hartje Rotterdam is een
goed salaris gekoppeld. Bovendien bieden wij:
e
 aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste 13 maand, flexibele
werktijden en een goede pensioenregeling;
 de mogelijkheid om opleidingen en trainingen te volgen, zowel in het vakgebied als op het
gebied van persoonlijke ontwikkeling;
 de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk te werken.
Waar ga je werken?
HDI Global Specialty SE is onderdeel van de Talanx Group. We zijn een toonaangevende verzekeraar
op het gebied van Financial Lines en Niches. HDI Global Specialty SE is gevestigd in het pand van
HDI Global SE in Rotterdam.
We hebben een open bedrijfscultuur met korte communicatielijnen en vinden een stimulerende,
collegiale werksfeer belangrijk.
Interesse?
Wil je eerst meer weten over de functie? Bel dan Leon Hartog, Manager Claims Specialty op +31 6
53613121 Wil je meteen solliciteren? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae naar de afdeling HRM,
t.a.v. Kristel van der Horst, e-mail: hrm@nl.hdi.global

Voor het invullen van deze vacature werken wij niet met werving- en selectiebureaus.
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