
Wie zijn wij?
Wij zijn een in Den Haag gevesgd taxae-, experse- en risicoanalysebureau en bestaan ruim 40 jaar.  Onze opdrachtgevers zijn verzekeraars, overheden en 
parculieren. Wij worden ingeschakeld als deskundig en onaankelijk bureau bij schade, waardebepaling en risicobeoordeling. Wij zijn een klein team van 
specialisten op het gebied van schade en kostbaarheden. Onze kernwaarden als organisae zijn deskundig, betrokken en onaankelijk. Binnen ons team 
staan werkplezier, behulpzaamheid een eerlijkheid boven aan. 

Wie zoeken wij?
VVoor onze afdeling schaderegeling zoeken wij een representaef, zelfstandig, stressbestendig iemand die gewend is om in het middelpunt van de belangstel-
ling te staan en er niet tegenop ziet om auto te rijden.  Onze funce-eisen zijn zwaar maar daar staat tegenover dat wij, na gebleken geschiktheid, je intensief 
begeleiden en je op onze kosten de relevante opleidingen mag volgen waarmee je uiteindelijk de erkende tel NIVRE-r.e. achter je naam mag zeen. 

De funce brengt je door heel Nederland waarbij ons kantoor in Den Haag jouw uitvalbasis is. Na jouw introduce en opleiding is er de mogelijkheid 
vanuit huis te werken. De funce is op basis van 40 uur per week. 

Wat bieden wij?
Een leuke baan binnen een gezellig team in een kleine en gemoedelijke werkomgeving. Uiteraard bieden we een passend salaris afgestemd naar jouw op-
leiding met een 13de maand, een pensioenregeling en een auto zal ter beschikking worden gesteld. Je krijgt 25 vakanedagen op basis van een fullme-
baan. 

Neem een kijkje op onze website www.oens.nl voor meer informae over ons bedrijf en ons team.

Solliciteren
Denk je dat deze funce jou op het lijf geschreven is? Stuur dan je CV met movae naar info@oens.nl. 
Als je nog vragen hebt, dan kan je Ruud bereiken op 070-381 66 47. 

Funce: Junior Schade-expert

Funce-eisen
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse Taal, zowel in 
woord als in geschri (een tweede taal is een pluspunt)
• Je bent sociaal ingesteld want je werkt in een klein team
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
• Je bent bereid tot het volgen van opleidingen en cursussen
•• Je kan een VOG overleggen
• Je hebt HBO werk- en denkniveau
• Je hebt een afgeronde opleiding Schoonhoven

Wat ga je doen?
Als (junior)schade-expert ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
schade-experse opdrachten in het kader van schadeclaims. Je gaat hier-
bij langs op locae ter beoordeling van de schade en gaat in gesprek met 
klanten. Voor jou is de uitdaging om duidelijkheid te krijgen over de 
toedracht en het vaststellen van de omvang van de schade. Je hebt 
telefonisch contact met opdrachtgevers, benadeelden en experts, maar 
ook met taxateurs en relaes van verzekeraars. Na jouw bezoek stel je met 
behulp van ons systeem een kwalitaef hoogwaardig rapport op. 


