STILLINGSANNONCE

Sagsbehandler til
arbejdsskadeteamet
Brænder du for arbejdsskadeområdet? Og kunne du tænke dig en
hverdag fuld af udfordringer, som du løser sammen med dygtige
kollegaer i et stærkt fællesskab? Er du en dygtig formidler, der gerne
deler ud af din viden til både kunder og kolleger? Så er det måske dig,
vi søger.

Om afdelingen
Du vil som sagsbehandler i arbejdsskade-afdelingen blive en del af et stærkt
hold, der består af 2 teams, som arbejder tæt sammen. Dine nye kolleger har
forskellige baggrunde, med vores store passion for arbejdsskade og personskade
til fælles. Sammen arbejder vi på at gøre en afgørende forskel for vores kunder,
både offentlige og private.
Til dagligt vil du skulle arbejde med belysning og vurdering af sagerne både
forinden og mens sagerne behandles i Arbejdsmarkedets erhvervssikring (AES)
og Ankestyrelsen. Desuden vil du hjælpe med bemanding af vores telefon 1-2
dage om ugen, hvor du taler med både kunder og deres ansatte/tilskadekomne.
Derudover vil der være mulighed for at deltage i forskellige projekter, holde
oplæg for kunder, udarbejde notater og nyhedsbreve, og deltage på
kundemøder.
Vi forventer, at du:

•

•

•
•
•
•

Har erfaring med skadebehandling af arbejdsskader, herunder den
tidlige vurdering og belysning af sagerne, samt vurdering af
anerkendelse og varigt mén.
Synes det er spændende at arbejde med den tidlige sagsbehandling
af sagerne og sikre den mest optimale belysning af sagerne, samt
vurdering af anerkendelse og varigt mén.
Arbejder i dag hos et forsikringsselskab, en selvforsikret enhed eller
hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Lægger vægt på at levere kvalitet i dine arbejdsopgaver.
Kan formidle det komplekse, simpelt og sagligt.
Har sans for detaljen og forståelsen for helheden i arbejdet med
skadebehandling.

•
•

Er en aktiv medspiller i dit team.
Er proaktiv og løsningsorienteret.

Du skal da også vide, at:
Arbejdsskadeafdelingen arbejder tæt sammen og har ikke faste sager, og vi
bruger derfor den daglige sparring som vores vigtigste redskab. Vi har fleksible
arbejdstider (og flekstid), gratis parkering samt S-tog station lige om hjørnet.
Derudover er der mulighed for hjemmearbejde. Omgangstonen er uformel og vi
prioriterer at have et godt arbejdsmiljø.
I 2021 flyttede vi ind i nye lokaler, hvor vi har en fantastisk kantine, som sørger
godt for os, og der er fx mulighed for at købe mad med hjem.
Vi vil glæde os til at gå i dialog med dig, om du kan blive vores næste kollega.
Ansøgning
Hvis du er klar på at bidrage med ovenstående, så glæder vi os til at modtage din
ansøgning senest d. 2. juni 2022. Send din ansøgning til hr@slhdk.dk (skriv
Sagsbehandler til arbejdsskadeteamet i emnefeltet). Har du spørgsmål til jobbet
inden da, er du velkommen til at ringe eller sende en mail til Sara Johansen,
teamleder på tlf.: 3113 9358, sjo@slhdk.dk. Vi indkalder løbende til samtaler.
Om Sedgwick Leif Hansen
Med 150 medarbejdere er Sedgwick Leif Hansen A/S forsikringsbranchens
største full-service leverandør af ydelser indenfor taksering, risikovurdering og
skadebehandling. Vi tilbyder desuden vores ydelser i hele verden gennem
Sedgwicks netværk, med mere end 30.000 medarbejdere. I Danmark har vi over
100 forsikringsselskaber og agenturer som kunder, både nationale og
internationale.

hr@slhdk.dk

