STILLINGSANNONCE

Bliv Finanselev hos Danmarks
største eksterne skadebehandler
Er du klar til at blive en del af en spændende
organisation, hvor du hurtigt får udfordringer
og ansvar? Hvor tillid, ambitioner og trivsel står
øverst på agendaen, og hvor hverdagen er fyldt
med en masse ny læring? Så er du måske den ene
af vores to nye finanselever.
Hvem er vi?
Sedgwick Leif Hansen ringer måske ikke en klokke hos dig, men i forsikringsbranchen er det en helt anden sag. Vi er Danmarks største eksterne skadebehandler
og samarbejder med størstedelen af de danske forsikringsselskaber og med
internationale selskaber og mæglere. Dvs. når et forsikringsselskab modtager en
skadeanmeldelse er det i mange tilfælde en af vores 150 ansatte, der behandler
sagen på vegne af forsikringsselskabet. Vi er en blandet flok af bl.a. forsikringsuddannede, jurister, ingeniører og bygningstaksatorer. Vi er en del af Sedgwick, som
er en markedsledende global virksomhed med ansatte i hele verden. Sedgwick
Leif Hansen omfatter også Goritas A/S og Leif Hansen Bygherrerådgivning.
2 finanselever der kan følges ad
Som finanselev hos os, får du hurtigt opgaver og ansvar. Fordi vi håndterer alle
typer forsikringsskader, vil du i løbet af din uddannelse komme rundt i hele huset
og få en bred erfaring, der vil ruste dig til en spændende karriere i forsikringsbranchen. I vil være 2 elever, der starter samtidig, og I vil følges ad gennem hele
uddannelsen. Jeres forløb hos os vil blive planlagt ud fra jeres uddannelse, så I får
lov til at prøve kræfter med det I lærer på forsikringsakademiet i praksis.
En personlig uddannelsesvejleder
Som elev vil du blive tilknyttet en uddannelsesvejleder hos os, som du altid vil
kunne søge råd og vejledning hos, også under din skolegang og opgaveløsning.
Vores mål er at klæde dig på og udvikle dine kompetencer, så du efter endt uddannelse vil stå knivskarpt i forsikringsbranchen.
Finansuddannelse fra Forsikringsakademiet
Som finanselev gennemfører du den 2-årige finansuddannelse ved Forsikringsakademiet sideløbende med dit forløb hos os. Uddannelsen veksler mellem arbejde i Sedgwick Leif Hansen (80%) og skoleundervisning nogle dage hver måned
(20%). Forløbet afsluttes med en fagprøve, hvor du får mulighed for at bruge al
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den viden, du har opsamlet gennem dine to år hos os. Din vejleder hos Sedgwick
Leif Hansen vil støtte dig og rådgive dig gennem opgaveskrivningen.
Undervisningen foregår på Forsikringsakademiet i Rungsted, hvor du vil blive en
del af et større elevhold fra andre forsikringsselskaber.
Dine arbejdsopgaver
Når du ikke er på skole, arbejder du hos Sedgwick Leif Hansen i Ballerup. Her kan
dine arbejdsopgaver variere alt afhængig af, hvilken afdeling, du sidder i. Eksempler på arbejdsopgaver som du vil møde kunne være:
» Anlæggelse af skader
» Vurdering af dækningsomfang
» Håndtering af erstatningsopgørelser
» Løbende kundedialog på skrift og telefon
Du vil i dagligdagen indgå i et team på lige fod med andre medarbejdere, og igennem den 2-årige periode vil du komme rundt i husets afdelinger. Dvs. du både
kommer til at arbejde med fx arbejdsskader og bygning- og løsøreskader.
Hvem er du?
For at komme i betragtning som finanselev skal du have bestået enten en gymnasial uddannelse (HHX, HTX STX eller HF) eller en EUX med et godt resultat. Har
du ligeledes erhvervserfaring fra fritidsjob, udlandsophold, dyrket sport på højt
niveau eller lignende, vil det være et stort plus.
Vi forestiller os, at du er selvstændig, empatisk, selvsikker og motiveret for at
lære en masse om forsikringsbranchen. Det er en stor fordel, at du har en god
menneskelig forståelse, da en stor del af vores arbejde netop sker i dialog med
vores kunder og samarbejdspartnere.
Derudover er det vigtigt, at du er frisk på at kaste dig ud i nye arbejdsopgaver og
tager ansvar. Du forstår at bevare overblikket, har analytiske evner, og humoristisk sans. Vores succes bygger på et stærkt samarbejde, så det er vigtigt, at du er
en holdspiller, og er god til at skabe gode relationer.
Skynd dig at sende os din ansøgning
Vil du være vores nye finanselev, så skynd dig at sende os en ansøgning, et CV
samt dit eksamensbevis til HR@SLHDK.DK. Vi har brug for dig pr. 1. september
2022 og seneste frist for at sende en ansøgning er d. 18. april 2022.
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Vi læser ansøgningerne, så snart de lander i indbakken, og vi kalder løbende

2750 Ballerup

de lovende kandidater til samtale. Hvis du vil vide mere, inden du søger, er du

T: 4485 8688

velkommen til at ringe til Kundechef og direktør for forretningsudvikling, Martin
Nilaus Jørgensen på 51 32 95 55. Vi behandler selvfølgelig din ansøgning fortroligt.
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