
 

Wegens groei en uitbreiding zijn wij op zoek naar een  

 
Schade expert Personenschade  

(24 - 32 uur) 

 

Voor Zuid – West Nederland  

 
Wat ga je doen? 

Als personenschade expert ben jij een belangrijke schakel tussen slachtoffers en 

belangenbehartigers in het letselschadeproces. De personenschade expert gaat als de 

deskundige in persoon met betrokken partijen in overleg, weegt de belangen tegen elkaar af 

en stuurt het schaderegelingsproces.   

Als buitendienst medewerker ben je het grootste deel van de tijd zelfstandig op pad. Je denkt 

en handelt oplossingsgericht, terwijl je rekening houdt met de (verwachtingen van) betrokken 

partijen. Voor elk schadedossier ga je op zoek naar de juiste balans tussen 

schadelastbeheersing, kosten, slachtoffertevredenheid en iemands duurzame inzetbaarheid.  

Een greep uit jouw takenpakket:  

 Integrale schadebehandeling; 

 Drie gesprekken met verzekeraars, slachtoffer en belangenbehartigers;  

 Driegesprekken met slachtoffers en belangenbehartigers; 

 Het informeren en managen van de verwachtingen bij betrokkenen; 

 Het regelen van complexe schaden.  

 

Om deze functie succesvol uit te kunnen voeren is het van belang dat je analytisch sterk 

bent en resultaatgericht kunt werken. Je bent in deze functie zelf verantwoordelijk voor de 

indeling van jouw dag; wij werken niet met tijdsregistratie. 

at heb je nodig om deze functie succesvol uit te kunnen voeren? 

 Wo werk- en denkniveau; 

 Je hebt vaktechnische opleidingen gevolgd en bent bij voorkeur ingeschreven als 

Nivre Register expert;  

 Een goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift; 

 Je bent van nature iemand die kan snel kan schakelen in staat om je in te leven;  

 Aantoonbare werkervaring.  

 

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 wordt onderdeel van een team van juristen, 

waar veel aandacht is voor 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 

 
  



 

Wat bieden wij:  

 Een baan met uitzicht op een vast dienstverband;  

 28 vakantiedagen en 3 ADV dagen; 

 Deelname aan onze pensioenregeling; 

 Laptop / telefoon van de zaak;  

 Bij ons op kantoor kun je genieten van vers fruit en een lunch;  

 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 Cherrie Elfferich via 

c.elfferich@mandatis.nl 
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