Binnen onze organisatie zoeken wij een

Junior Jurist
Overheidsaansprakelijkheid Zaak & Vermogensschade
(24 - 40 uur)
Wat ga je doen als Jurist?
Kom jij ons helpen in de behandeling en afhandeling van zaak- en vermogensschadezaken?
In deze functie ben jij degene die zorg draagt voor de juridische beoordeling van
aansprakelijkstellingen ingediend tegen overheden. De rechtsgebieden waarmee je te
maken kunt krijgen zijn zeer divers, aangezien overheden op sterk uiteenlopende
rechtsgebieden optreden. Je werkzaamheden zullen daarom heel breed tussen het civiele
recht en het bestuursrecht kunnen voorkomen. Je komt te werken voor het bedrijfsonderdeel
Mandatis Claims & Services.
Samen met een team van juristen ga jij:
 Beoordelen of aansprakelijkstellingen worden gedekt op de aansprakelijkheidspolis;
 Diverse contacten onderhouden met klanten, benadeelden, verzekerden, experts en
advocaten;
 schadereserveringen adequaat beoordelen en invoeren;
 Onderhandelingen voeren over minnelijke regelingen;
 De schade naar ieders tevredenheid afhandelen.
Wat heb je nodig om deze functie succesvol uit te kunnen voeren?
 Een afgeronde juridische hbo/wo opleiding;
 Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord in geschrift;
 Je bent van nature iemand die kan snel kan schakelen in staat om je in te leven;
 Het is een pré als je al kennis en ervaring hebt op het gebied van
overheidsaansprakelijkheid en bestuursrecht;
 Je bent ook van harte welkom om te reageren als je nog geen ervaring hebt, wij leren
jou de kneepjes van het vak.

Wat kan je van ons verwachten?
Werken binnen de Nyenborgh Group betekent werken in een leuke, ambitieuze omgeving,
waar eigen inbreng sterk gewaardeerd wordt. Je komt te werken in een team van juristen,
waar veel aandacht is voor jouw ontwikkeling. Wij gaan jou helpen je in je kracht te laten
werken, zodat jij de beste versie van jezelf bent én blijft. We kennen een informele sfeer met
korte lijnen.
En verder:
 Je krijgt de mogelijkheid jezelf zowel inhoudelijk als op persoonlijk vlak te
ontwikkelen;
 Een baan met uitzicht op een vast dienstverband;
 28 vakantiedagen en 3 ADV dagen;
 Deelname aan onze pensioenregeling;
 Lunch van de zaak;
 Iedere dag vers fruit op de werkvloer;
 Een thuiswerkregeling.
Over ons
Mandatis Claims & Services B.V. is opgericht in 2016 en is een Lloyds approved Third Party
Adjuster. Wij verzorgen onder andere de behandeling van claims voor Melior Verzekeringen
BV, welke verzekeraar in samenspraak met overheden, hoogwaardige
(her)verzekeringsoplossingen aanbiedt. Daarnaast biedt Mandatis Claims & Services ook
aanvullende diensten aan die specifiek zijn gericht op de overheidssector. Mandatis Claims
& Services is onderdeel van de Nyenborgh Group.
Enthousiast? Solliciteer dan op deze vacature! Stuur jouw motivatie en CV naar:
HR / Nyenborgh Group t.a.v. Marit Gevelaar – m.gevelaar@nyenborgh.nl
Heb je nog vragen over de vacature? Neem gerust contact op met.Barry Wiskerke
b.wiskerke@meliorverzekeringen.nl

