WaterCircles Norge AS er et selskap som tilbyr skadeforsikringer til privatpersoner og bedrifter i
Norge, Sverige og Danmark gjennom to ulike merkevarer - WaterCircles forsikring og
Winterbergh forsikring. I Norge har vi i dag 40 ansatte og vokser raskt. WaterCircles søker to
erfarne kandidater til vår skadeavdeling innen området BK og Person/ Ansvar / Regress.

Unike muligheter for skadekonsulenter innen BK og Person/Ansvar/
Regress - Vær med å videreutvikle vår avdeling og våre
kundeprosesser
Dette er to spennende stillinger der du i tillegg til skadeoppgjør, vil være en viktig bidragsyter til
hvordan skadeavdelingen stadig kan forbedre sine kundeprosesser for å levere kundeservice i
særklasse.
Siden forsikring handler om å dele risiko, er det bokstavelig talt avgjørende å være i godt
selskap! WaterCircles Norge er opptatt av unike kundeopplevelser og at våre kunder føler seg
godt ivaretatt som forsikringskunde underveis i kundeforholdet og når skaden inntreffer. Vi lever
av våre kunders opplevelse av oss og av de anbefalinger våre kunder gir oss, noe som krever at
våre medarbeidere leverer kvalitet i alle ledd, er profesjonelle og har gode kommunikasjons- og
samarbeidsevner.
Våre konsepter
WaterCircles forsikring har fokus på grundig kundeutvelgelse, nye distribusjonsmåter, gode
kundeopplevelser og miljøriktige skadeoppgjør. I tillegg til å finne riktige kunder gjennom
anbefalinger, har vi samarbeidspartnere som LMK (Landsforbundet av Motorhistoriske
kjøretøyklubber), Norsk Hyttelag, Elbilforeningen og Naturvernforbundet. Se film om
WaterCircles her.
Winterbergh forsikring er et av Skandinavias tydeligste konsepter for kunder som har flere eller
større verdier å forsikre enn vanlig og er opptatt av personlig service. Vi er ledende innen service
og kompetanse og våre kunder er våre beste ambassadører, dette kaller vi for – By invitation
only! Se film om Winterbergh her.
Om stillingene:
Vi søker personer med erfaring innen skadeoppgjør, spesielt innen fagfeltet bygning/ innbo,
rettshjelp, ansvar og regress. Vi leter etter deg som vil være en faglig og sosial bidragsyter, samt
en som vil bistå til at avdelingen og selskapet når sine mål.
Vår skadeavdeling er opptatt av å dele erfaringer og sammen kunne diskutere enkeltsaker som
oppstår. Du vil være delaktig innen flere bransjer, både privat og bedrift, noe som gjør stillingen
utfordrende og lærerik. Vårt fokusområde er fornøyde kunder gjennom å levere profesjonell
skadehåndtering og det lille ekstra slik at kundene anbefaler selskapet videre. Stillingen krever at
du har gode kommunikasjonsevner, jobber strukturert og effektivt, er beslutningsdyktig og har
stor arbeidskapasitet.

Kvalifikasjoner:
- Personer med erfaring innen skadeoppgjør
- Gjerne juridisk bakgrunn, spesielt for stillingen Person/ Ansvar/ Regress
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Gode holdninger
Vi kan tilby:
- En spennende, aktiv og utfordrende arbeidsdag
- Et selskap i rask vekst
- Et ungt og nytenkende miljø
- Humor og latter i hverdagen
- Gode utviklingsmuligheter
- Gode private forsikringsordninger
- Gode lønns og pensjonsordninger
Kontaktinformasjon:
For spørsmål vedrørende stillingen kontakt skadesjef Anders Johnsen på telefon 976 88 662.
CV og søknad sendes til epost anders.johnsen@winterbergh.no

