Melior verzekeringen is opgericht in 2013 om, in samenspraak
met overheden, hoogwaardige(her)verzekeringsoplossingen aan
te bieden. Melior Verzekeringen werkt alleen in de overheidssector.
Melior Verzekeringen is geen Assurantie Makelaar en wenst dit ook
niet te zijn. Het is een organisatie die exclusief namens Mandatis
(Lloyds coverholder) de overheidsmarkt bewerkt.

Wegens succes zijn wij ter uitbreiding van de afdeling schade op zoek naar een:

Jurist Overheids- en beroepsaansprakelijkheid
M/V (24-38 uur)
Functieomschrijving:
Je draagt zorg voor de juridische beoordeling van aansprakelijkstellingen ingediend tegen overheden en
vertegenwoordigt overheden in- en buiten rechte in aansprakelijkheidsgeschillen over zaakschades (hierbij kan
je denken aan de boom van de gemeente die op een auto valt, maar ook aan complexe waterschades door
rioleringsgebreken etcetera). Daarnaast behandel je beroepsaansprakelijkheidszaken (denk aan de makelaar
die onjuiste informatie heeft verstrekt aan een koper) Verder word je geacht te beoordelen of
aansprakelijkstellingen worden gedekt op de aansprakelijkheidspolis. Je onderhoudt goed en intensief contact
met benadeelden, verzekerden, experts en advocaten.
Verder word je geacht schadereserveringen adequaat te beoordelen en in te voeren, in staat te zijn om
onderhandelingen te voeren over minnelijke regelingen, alsmede advies te verlenen en verantwoording af te
leggen aan de directie. Melior werkt met een relatief klein maar gedreven zelf sturend team met korte lijnen
naar de directie.
Functie-eisen:
 Minimaal HBO- en bij voorkeur WO-werk en denkniveau
 Kennis en bij voorkeur drie jaar ervaring op het gebied van het (overheids)aansprakelijkheidsrecht.
 Kennis op het gebied van beroepsaansprakelijkheid, bestuursrecht en/of verzekeringsrecht is een pré
 Ervaring met de publieke sector is een pré
 Excellente beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift
 Analytisch vermogen
 Een flexibele en klantgerichte instelling
 Inlevingsvermogen in de positie van zowel de klant als de benadeelde die de overheid aansprakelijk
stelt
 Tijdig en correcte afhandeling van werkzaamheden
 Gedreven en initiatiefrijke persoonlijkheid
 Teamplayer
Wat wij bieden:
 Een juridisch uitdagende functie op het gebied van het overheidsaansprakelijkheidsrecht, waarbij je
opereert op het snijvlak tussen privaat- en publiekrecht.
 Een internationale werkomgeving met veel contact met onze risicodrager Lloyds Insurance Company.
 Goede begeleiding en uitstekende ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.
 Een klein maar gedreven team met korte lijnen.
 Goede arbeidsvoorwaarden.
Bent u geïnteresseerd in bovenstaande functie en wenst u graag meer informatie te ontvangen, neem dan
contact op met b.wiskerke@meliorverzekeringen.nl. Of stuur uw CV en motivatie naar:
Melior Verzekeringen
T.a.v. Mw. S. van der Wal
Postbus 314
7570 AH OLDENZAAL
E-mail: s.vanderwal@meliorverzekeringen.nl

