
Vacature schadebeheerder

Connecteer met de hele wereld.

Dat doe je elke dag bij Expat & Co. Want expats en studenten in het buitenland zijn je belangrijkste 
gesprekspartners. En je 6 toffe collega’s natuurlijk. Die vind je in Groot-Bijgaarden op een steenworp 
van de Brusselse ring. En eentje in Mexico.

Zorg jij voor een feilloos beheer van schadedossiers van expats en buitenlandse studenten? 
Dan ben jij onze nieuwe schadebeheerder verzekeringen. Zo tonen we samen aan hoe fascinerend 
verzekeringen zijn.

Don’t worry. You take care. 

• Want als schadebeheerder lever je een uitmuntende service. Zo voelt de expat en de buiten-
landse student zich comfortabel, van de Verenigde Staten tot in Singapore. Je zorgt voor een 
correcte en snelle vergoeding van de schade en lost complexe dossiers op. 

• Hoe voelt dat, verantwoordelijkheid? Jij beheert medische schadedossiers van opening tot te-
rugbetaling.

• Een sympathieke mail, dat leest toch altijd vlot? Jij beantwoordt correct en met de glimlach be-
richten en oproepen uit de hele wereld.   

• Neem je vergrootglas. Want jij ontleedt, verzamelt informatie, verwerkt de schadeaangifte en 
informeert de klant snel, vriendelijk en helder. 

Wist je dat…?

• Weetjes leer je bij Expat & Co volop. In jouw knappe kop stapel je nieuwe feiten makkelijk op. 
Jouw leervermogen scheert hoge toppen.  

•  Een Bachelor of Master diploma, daar mag je fier op zijn. Vertel ons gerust over je lievelingsvak. 
Toerisme? Talen? Financiën? Recht? We luisteren graag. 

•  Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk en is een ideale afleiding tussen de procedures, het ge-
structureerde en nauwgezette werk waarbinnen je navigeert. 

• We hebben airco maar toch ben jij het die het hoofd koel houdt in drukke periodes. Met een 
continue focus op oplossingen. Onze klanten zeggen het niet altijd, maar ze bewonderen je 
ervoor.

• Een mopje vertellen in het Engels of Frans? Of een dossier toelichten in het Spaans of Duits? 
Sounds good. Jouw talenknobbel geeft onze internationale klanten het gevoel alsof ze thuis zijn. 
Met een internationale ervaring als student of expat doe je onze ogen trouwens extra twinkelen. 
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Werk en privé in balans

• Bij Expat & Co zet je elke dag tot ongeveer 17 uur je beste beentje voor. Daarna is het tijd voor 
je hobby. 

• Afwisselend is het hier altijd. Saai is het nooit. 

• Je maandwedde is fair. Voel je veilig met onze hospitalisatieverzekering, eet smakelijk dankzij de 
maaltijdcheques en reken op een transportvergoeding.

• Voltijds of deeltijds? Glijdende werktijden of afspraken over thuiswerk? Dat bespreken we graag 
zoals met onze klanten: persoonlijk.

Goesting om voor Expat & Co te werken? Stuur je cv en motivatiebrief naar 
Sandra@expatinsurance.eu. Een filmpje of bellen mag ook, zolang je maar glimlacht.

PS: goed onthouden:
• Wij reizen mee met onze klant: onze business is internationaal en onze producten op maat. 

• Ons team is klein en super gedreven. 

•  Expat & Co groeit snel. Ja, wij zijn een gamechanger! 
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