Voor onze vestiging van Mandatis in Rotterdam
zijn wij op zoek naar een

Acceptant (28-40 uur)
Hoe ziet jouw functie eruit?
Als Acceptant ben je verantwoordelijk voor het klankborden, offreren en accepteren van nieuwe en te
prolongeren brandrisico’s voor onze relaties. Het is aan jou om complexe risico’s te analyseren. Hierbij
past jouw praktische kennis van tarieven, formulieren, voorwaarden en bepalingen. Je werkt samen in
een team van professionals en maakt daarbij gebruik van de middelen van de organisatie om een
best-in-class antwoord te bieden aan onze gewaardeerde klanten.

Wat kun je van ons verwachten?
Wij zijn de Nyenborgh Group, leverancier van verzekeringsoplossingen en bijbehorende financiële
diensten voor de nationale en internationale verzekeringsmarkt. De functie van acceptant is vacant bij
Mandatis, een innovatieve organisatie met jarenlange ervaring en onderdeel van de Nyenborgh
Group. Je komt in een groeiende onderneming, waar je veel vrijheid krijgt in je functie. In het gezellige
team waarin je komt te werken, maken jullie er elke dag samen een succes van. De standplaats voor
deze functie is Rotterdam.

Wie zoeken wij?
Laten we vooropstellen dat we het belangrijk vinden dat je energie krijgt van deze baan én van onze
groeiende organisatie, waar je een informele sfeer en korte lijnen terug gaat vinden. We geloven er
namelijk sterk in dat werkgeluk de drive én resultaten bevordert.
Om deze baan goed te kunnen uitvoeren vragen wij minimaal de volgende vereisten:
 hbo werk- en denkniveau;
 Vakdiploma’s Wft Basis, schade particulieren en schade zakelijk;
 Beheersing van de Engelse taal.
Dat je in staat bent om kritisch te denken, communicatief sterk bent en kennis van de branche
meebrengt, is voor jou als vanzelfsprekend.
Deze functie staat open voor zowel junior als medior kandidaten.

Wat bieden wij?
 Een (fulltime) baan voor langere tijd;
 31 vakantie dagen;
 Een salaris passend bij jouw kennis, kunde en ervaring;
 Elke dag vers fruit op de werkplek;
 Een gezellige lunch wandeling, met je collega’s;
 Voldoende opleidingsmogelijkheden om jouw (persoonlijke) groei te realiseren.
Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan op deze vacature! Stuur jouw motivatie en CV naar
Marit Gevelaar, HR Adviseur, via m.gevelaar@nyenborgh.nl. Eerst nog wat meer informatie over de
vacature? Dat kan! Je mag bellen met Huib den Braven via 06 – 13361517. De vacature staat open
vanaf 12 april. De sluitingsdatum voor deze vacature is 31 mei 2022.

