Skadechef & Chefjurist
til lokalt, stærkt og voksende forsikringsselskab

Du leder skadeområdet og bliver vores juridiske chef
Det handler om daglig ledelse, skadesbehandling, vækst, lønsomhed og jura/compliance
Karrieremulighed for jurist med baggrund fra og indsigt i forsikring og skadesbehandling

STORSTRØMS FORSIKRING GØR EN FORSKEL …
for sine mange og tilfredse kunder, som bliver stadig
flere, da vi er konkurrencedygtige i markedet og giver
vores kunder fordele, som er værdsatte. Vi er en vigtig del af lokalsamfundet, da vi konsekvent køber hos
lokale leverandører. Vi er i dag en stærk og kundenær
virksomhed præget af udvikling og vækst.
Vi søger nu en Skadechef & Chefjurist, som med reference til direktøren indgår i ledergruppen og skal spille
en væsentlig rolle i vores fortsatte udvikling og vækst.
ALSIDIG, ’HANDS ON’ OG UDFORDRENDE
LEDERSTILLING
Der er tale om en bred lederstilling, hvor du skal lede
skadeområdet og deltage i skadesbehandling, tilføre
juridisk ekspertise og arbejde med compliance. Konkret bliver dine opgaver og ansvar omtrent følgende:
• Daglig teamledelse af to skadebehandlere
• Du behandler også selv skadesanmeldelser

DIN PROFIL : JURIST MED SOLID ERFARING FRA
FORSIKRING OG SKADESBEHANDLING
Du har flere års erfaring fra forsikringsbranchen som
f.eks. skadebehandler eller jurist og har bl.a. indsigt
i skadesbehandling på privatkundeområdet. Du skal
have indsigt i og erfaring med compliance-området.
Ledelseserfaring er en fordel, men ikke et krav, idet din
faglige styrke inden for især skadesbehandling, jura og
compliance er jobbets kerne.
Uddannelsesmæssigt har du enten en baggrund som
cand. jur. eller cand. merc. jur.
Som leder er du motiverende, du melder klart ud og
giver dine medarbejdere ansvar. Du er udadvendt
og har selvtillid, men er også ydmyg over for opgaven
– og handler med omtanke. Som person er du velorganiseret, præcis og har orden i tingene.
Da du får arbejdsplads i Stege, er det væsentligt, at
du bor inden for eller flytter nærmere til en rimelig
pendlerafstand.

• Ansvar for lønsomheden på dit område

ANSØGNING OG INFORMATION

• Samarbejde med vores egne taksatorer samt eksterne skadebehandlere på særlige områder

Storstrøms Forsikring samarbejder med rekrutteringsvirksomheden Gaarn Thomsen & Partners A/S. Du
skal derfor sende din ansøgning med CV og mærket
”Skadechef & Chefjurist” til mailadressen:
gaarn@gtp.dk

• Tæt sparring med direktør og IT- og regnskabschef
• Udvikling og effektivisering af dit område
• Du udarbejder og detaljerer politikker og forretningsgange, der sikrer fuld compliance
• Juridisk ekspertise i relation til bl.a. retssager og personalemæssige forhold

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til
at kontakte partner Klaus Brund på tlf. 40 58 40 86.
Enhver forespørgsel og ansøgning samt personfølsomme oplysninger behandles i fortrolighed.

Storstrøms Forsikring G/S er det stærke og lokalt forankrede forsikringsselskab på Lolland-Falster,
Møn og Sydsjælland. Vore rødder går helt tilbage til 1845. Vi har stærke værdier, vi indgår i lokalsamfundet med konsekvent anvendelse af lokale leverandører, og vi har en klar strategi med fokus
på vækst og lønsomhed. Vores tilbud til kunderne er prismæssigt på linje med de store forsikringsselskaber …og lidt bedre på andre parametre. Blandt andet derfor er vi i stigende grad også et
betydende regionalt forsikringsselskab på Sjælland. Vi er 20 medarbejdere, hvoraf fire arbejder i Mariboafdelingen og resten på hovedkontoret i Stege på Møn. Vores hovedkontor er smukt beliggende i
en historisk bygning i en af Danmarks ældste og mest charmerende købstæder, omgivet af naturen.

www.stofo.dk

