STILLINGSANNONCE

Autoskadebehandler
Sedgwick Danmark er i vækst, og udvider bl.a. vores autoteam. Vi
søger derfor en rutineret medarbejder med stærke faglige
kompetencer indenfor autoskader.
Har du erfaring med behandling af autoskader? Så har du nu muligheden for at
for at blive en del af en international virksomhed med dybe rødder i det danske
forsikringsmarked. Her vægter vi faglighed såvel som personlighed højt.
Om afdelingen
Du bliver en del af et nyt mindre team, men kommer samtidig til at arbejde tæt
sammen med de øvrige 150 kollegaer i Sedgwick Danmark, som på forskellig vis
kan bidrage med konstruktiv faglig viden og socialt fællesskab.
Dine opgaver vil være afvekslende og du vil have mange forskellige
berøringsflader. I jobbet vil du få store grader af frihed i tilrettelæggelsen af
dine opgaver, ligesom der er mulighed for at udvide og udvikle dine
kompetencer indenfor autoskadeområdet.
Dine faglige kvalifikationer:
• Du har erfaring som skadebehandler og har rutine i behandling af
autoskader.
• Du har en relevant uddannelse fra Forsikringsakademiet.
• Du har en god sans for IT og holder af at nytænke og forbedre.
• Du er flydende på dansk og kan kommunikere godt på engelsk – mundtligt
og skriftligt.
Dine personlige egenskaber:
• Du tager initiativ i en travl hverdag og bidrager til en positiv stemning
i teamet.
• Du bidrager til teamets samlede opgavemængde og du kan strukturere dine
egne arbejdsopgaver.
• Du trives i rollen som problemløser.
• Du er empatisk og forstår vigtigheden af at yde en god service.
• Du motiveres af forandringer, trives med nytænkning og har flair for.
IT, da det forventes at du aktivt deltager i udviklingen af systemet.
• Du er god til at kommunikere med forskellige typer af kunder, mæglere,
interessenter og skadelidte.

Du skal også vide, at:
Vi tilbyder en stilling med god mulighed for hjemmearbejde og flekstid.
Derudover tilbyder vi gratis parkering og kontoret er placeret i nærheden af
S-tog station.
Omgangstonen er uformel, og vi prioriterer at have et godt arbejdsmiljø.
Vores kontor ligger i Ballerup, hvor vi har en fantastisk kantine, som sørger godt
for os, og der er fx mulighed for at købe mad med hjem.
Ansøgning
Hvis du er klar på at bidrage med ovenstående, så glæder vi os til at modtage din
ansøgning og CV senest d. 20.oktober 2022. Send din ansøgning til hr@slhdk.dk
(skriv ”Autoskadebehandler” i emnefeltet).
Har du spørgsmål til jobbet inden da, er du velkommen til at ringe eller sende en
mail til Lars Fogh, afdelingsleder på tlf. 5184 4919, lfo@slhdk.dk. Vi indkalder
løbende til samtaler.
Om Sedgwick Danmark
Med 150 medarbejdere er Sedgwick Danmark forsikringsbranchens største fullservice leverandør af ydelser indenfor taksering, risikovurdering og
skadebehandling. Vi tilbyder desuden vores ydelser i hele verden gennem
Sedgwick’s netværk, med mere end 30.000 medarbejdere. I Danmark har vi over
100 forsikringsselskaber og agenturer som kunder - både nationale og
internationale.
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