
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   
 

 
 
 
  
 
 

Het behandelen van motorrijtuigenschaden in onze volmacht is jouw verantwoordelijkheid! 
Je staat voor kwaliteit, klantgerichtheid en zorgvuldigheid. Je bent verantwoordelijk voor 
een correcte schadeafwikkeling en tevreden klanten. Wil jij een leuke nieuwe baan als 
schadebehandelaar motorrijtuigen bij Sovib in Rotterdam?  

 

Sovib is hét verzekeringsbedrijf voor zorgend Nederland. Wij richten ons uitsluitend op 
klanten in de zorgsector en adviseren over risico’s die al dan niet afgedekt worden door 
schade- of inkomensverzekeringen. Doordat wij ons alleen focussen op de zorgsector, 
kunnen wij met trots zeggen dat wij dé zorgspecialist van Nederland zijn en weten wat er 
speelt in het zorglandschap op het gebied van risico’s en verzekeren. 
 
Voor de schadeafdeling zijn wij op zoek naar een schadebehandelaar met ervaring in 
motorrijtuigen verzekeringen. 
 
 

Jij gaat zelfstandig aan de slag met 
binnenkomende schadegevallen van de 
klanten en voert alle bijbehorende 
werkzaamheden accuraat uit. Daarbij 
moet je denken aan het aannemen van 
schadegevallen, het aanmaken van een 
schadedossier, controle op polis dekking, 
communiceren en corresponderen met 
betrokken partijen, administreren van 
schadedossiers en het afwikkelen ervan.  
 

Je bent werkzaam op de schadeafdeling. 
Hier worden de beloften, die Sovib heeft 
gedaan bij het aangaan van de 
verzekering, ingelost. Jij bent je hiervan 
constant bewust, wat zich uit in een 
klantgerichte houding. Ondanks deze 
klantgerichtheid ben jij in staat om relaties 
ook tevreden te houden als een schade 
een keer niet is gedekt en door jou goed 
onderbouwd wordt afgewezen. 
 

Je komt in dienst bij Sovib, een 
verzekeringsadviseur, gevolmachtigd 
agent en verzekeringsmakelaar met een 
focus op de zorgsector. Klanten vanuit dit 
segment kunnen bij Sovib terecht voor 
advies op maat over schade- en 
inkomensverzekeringen. Vanwege het 
specialisme van Sovib ga jij in korte tijd 
veel leren over risicomanagement in de 
zorgsector. 

Jij komt te werken op de schadeafdeling 
die bestaat uit 6 andere collega’s. Wat 
jullie met elkaar gemeen hebben is het 
streven naar  optimale service en  
kwaliteit. Als nieuwe collega breng jij een 
ondernemende en positief kritische blik 
met je mee. Jij hebt oog voor 
verbeterkansen en enthousiasmeert 
collega’s om samen nog beter te worden. 
Een nieuw idee doorvoeren hoeft niet lang 
te duren, in onze platte organisatie kun je 
snel schakelen 
 

Sinds medio september hebben wij ons 
intrek genomen in ons waanzinnig mooie 
nieuwe kantoorpand aan het Vasteland te 
Rotterdam (HNK gebouw). We zijn daar 
van alle gemakken voorzien om van je 
werkdag een klein feestje te maken. 
Deze locatie is goed bereikbaar met 
openbaar vervoer, auto (beperkte 
parkeerplaatsen beschikbaar) en fiets 
(inpandige fietsenstalling aanwezig). Wij 
werken hybride dat wil zeggen, minstens 2 
dagen werk je op kantoor en de overige 
dagen is thuiswerken mogelijk. 
 

Sovib is een kleinschalige organisatie met 
oog voor elkaar. Ben je jarig of heb je iets 
anders te vieren? Dan regel jij de taart en 
je collega’s de slingers! Op vrijdag wordt 
er samen geluncht en vanaf 16:30 start de 



   
 

 
 
 
  
 
 

vrijdagmiddagborrel in ons gezellige 
werkcafé.  
 

Een kandidaat met een gezonde ambitie, 
die graag van dichtbij wil meemaken hoe 
een kleine organisatie groot kan zijn!  
 
Daarnaast heb/ben je: 
 

• HBO denk- en werkniveau; 

• Beschikbaar voor 32 tot 40 uur; 

• communicatief sterk, zowel verbaal 
als schriftelijk; 

• in het bezit van of studerend voor het 
diploma Wft- Basis, -Schade 
Particulieren, en -Schade Zakelijk of 
branchediploma 
Schadebehandelaar/Acceptant 
Motorrijtuigenverzekeringen 

• bereid je (verder) te verdiepen in de 
verzekeringstechniek door het volgen 
van opleidingen; 

• Minimaal 2 jaar ervaring in een 
soortgelijke functie ; 

• Ervaring met het werken in een 
volmacht is een pré. 

• allereerst een warm welkom!;  

• je krijgt een jaarcontract dat bij 
wederzijdse tevredenheid wordt 
omgezet naar een vast contract; 

• salaris tussen € 2.800,- en € 3.400,- 
afhankelijk van opleiding en ervaring,  

• naast je maandsalaris en vakantiegeld 
ontvang je aan het eind van ieder jaar 
een vaste 13e maandsalaris; 

• je ontvangt een reiskostenvergoeding; 

• omdat het leven niet alleen bestaat uit 
werken krijg je, op fulltime basis, 
jaarlijks 29 vakantiedagen. Afhankelijk 
van je leeftijd kan dit oplopen tot 32 
vakantiedagen per jaar;  

• je neemt kosteloos deel aan een WIA-
hiaatverzekering; 

• je hebt ruime 
ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

Lijkt het je wat, werken bij Sovib? 
Solliciteer dan meteen. Je kunt je cv met 
motivatie per e-mail sturen naar Bianca 
van Tongeren, HR Adviseur (hr@sovib.nl) 

 


