
Heb jij ervaring in de verzekeringswereld en ben jij een 
administratieve alleskunner? Wil je werken binnen een coöperatie 
die staat voor samenwerking? Reageer dan op deze vacature!

INFORMATIE  Coöperatie Licent is een samenwerkingsverband van 
assurantiekantoren. Licent ondersteunt haar leden met innovatie, 
automatisering en inkoopkracht. Kloppend hart vormt het gezamenlijke 
volmachtbedrijf voor schadeverzekeringen. Het coöperatieve karakter en 
daarmee het begrip samenwerking is duidelijk voelbaar in alles wat Licent 
doet, zegt en uitstraalt.

WAT GA JE DOEN?  Als Medewerker Polis administratie ben jij 
verantwoordelijk voor het correct invoeren en zorgvuldig opmaken van 
de particuliere- en zakelijke polissen in onze volmacht.  Je verwerkt polis 
mutaties met bijbehorende financiële boekingen, verzorgt overvoer en 
diverse andere administratieve werkzaamheden. Je signaleert knelpunten 
en incidenten en stemt deze af met de verschillende afdelingen. Ook 
controleer en verzend je zelf verzekeringsdocumenten.
Zo houd je je met alle aspecten van de administratie bezig en zorg je er 
samen met je collega’s voor dat alles soepel verloopt.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
•   Een ongekend fijne werksfeer, een informele werkomgeving waar veel 

ruimte is voor eigen initiatief, 35 leuke collega’s in alle diversiteiten;
•   Volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen;
•   Een prima salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 

zoals een 13e maand, reiskosten- of thuiswerkvergoeding, (premievrije) 
pensioenregeling en mogelijkheden om flexibel te werken;

•   Doordat Licent een samenwerkingsverband is tussen 
assurantiekantoren is het mogelijk te werken vanuit 1 van deze 
kantoren. Waar in Nederland je woont is dus geen belemmering;

•   Korting op je verzekeringen.

MEDEWERKER 
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VOLMACHT

24- 40 uur per 
week en flexibele 

werkuren

Standplaats : 
Nederland en 

werken vanuit huis

FUNCTIE-EISEN
•   Minimaal MBO+ werk- en denkniveau,
•   Je bent in het bezit van WFT Schade Particulier en 

Zakelijk of bereid deze te behalen
•   Je bent nauwkeurig en communicatief vaardig,
•   Je bent een teamplayer maar je kunt ook goed 

zelfstandig werken

LIJKT HET JE WAT?  
Dan horen we graag van jou! Stuur je sollicitatie aangevuld met je CV naar onze afdeling HR, HR@licent.nl. Wil je eerst meer informatie, dan kun je 
contact opnemen met Jacco van Rijnberk, teammanager Acceptatie en Volmacht op 074 - 255 67 12.

Wij zoeken een medewerker Polis  
administratie Volmacht


