Schademanager / calculator
Ter versterking van ons enthousiaste receptieteam zijn wij per direct op zoek naar
een schademanager / calculator.
Ben jij die alleskunner die ook nog eens geïnteresseerd is in het
autoschadeherstelvak en zeker geen 8 tot 5 mentaliteit heeft ?
Je hebt een afgeronde MBO opleiding of vergelijkbaar. Je hebt geen moeite dingen
tegelijk op te pakken, een echte multitasker. Je kunt zowel alleen als in
groepsverband goed functioneren. Je beheert en handelt dossiers af, staat klanten
te woord en houdt ze op de hoogte van de voortgang van reparaties en je taxeert
en calculeert schades. Je regelt het vervangend vervoer en beheert en wikkelt de
total loss dossiers af.
In deze dynamische functie ben je de spil tussen klanten,
verzekeringsmaatschappijen, expertisediensten en de werkplaats.
Functie eisen
•
•
•
•
•

Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Je bent representatief, klant- en servicegericht.
Je hebt de ambitie om nieuwe ontwikkelingen in de autobranche te volgen.
Je bent gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het
bedrijf.
Goed kunnen werken met computers en diverse programma's zoals word en
excel.

Arbeidsvoorwaarden
Er heerst een ontspannen sfeer binnen het bedrijf waarbij het groepsbelang voorop
staat. Naast dit alles bieden wij een goed salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, alsmede de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen
binnen deze functie.
Bedrijfsprofiel
ASN Autoschade Nootdorp is een ambitieus universeel autoschadeherstelbedrijf in
Nootdorp en maakt onderdeel uit van de landelijk werkende keten ASN Groep.
Onze klanten komen zowel van de particulieren als de zakelijke markt. Wij
onderscheiden ons door onze efficiëntie en kwalitatief hoogwaardige reparaties.
De bedrijfscultuur kan het beste omschreven worden als informeel en direct, waar
vooral eigen initiatief, inzet en flexibiliteit erg wordt gewaardeerd.

Contact
Ben jij iemand die van aanpakken houdt en goed zelfstandig kan werken? Dan ben
jij de aanvulling die wij zoeken!
Interesse?
Stuur dan jouw CV per mail aan: inederhoed@asnmail.nl
ASN Autoschade Nootdorp
T.a.v. Imca Nederhoed
Gildeweg 6
2632 BA Nootdorp
Tel. 015-3102770
www.annootdorp.nl

