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: Stagiair(e) Policy Production
: Manager Policy Production
: Rotterdam
: ARS
: MBO+/ HBO
:

De afdeling

De
verantwoordelijkheden

De functie

Binnen de afdeling draait het om Operational Excellence; het
voortdurend streven naar een steeds betere en efficiëntere
dienstverlening. Kennis van het verwerken van grote volumes is voor
de gehele Policy Production afdeling van belang. Ervaringen binnen
het eigen team en de andere teams worden samen gedeeld om van
te leren en om vast te stellen waar processen kunnen worden
verbeterd en versneld. Door deze manier van werken ondersteunen
we de ontwikkeling van de Aon Way of Working. De afdeling zorgt
voor tijdige en correcte poli documentatie richting klanten.

Je ondersteunt de medewerkers van de afdeling Policy Production
door administratieve taken uit te voeren die bestaan uit:
•
Verwerken van ondertekening van polisdocumenten via het
electronisch platform Eabs;
•
Het nabellen van verzekeraars om de ondertekening van
polisdocumenten op te volgen;
•
Het elektronisch archiveren van o.a. correspondentie en
polisdocumenten;
•
Licht administratieve ondersteuning bieden.

In deze uitdagende en dynamische functie werk samen met onze
collega’s van Policy Production.
Belangrijk speerpunt hierbij is de performance, doel is om in een kort
tijdsbestek merkbare administratieve ondersteuning te bieden.

De functievereisten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO+/HBO werk- en denkniveau;
Nauwkeurig werken
Beheersing van het Nederlands en Engels in woord en
geschrift;
Daadkrachtige persoonlijkheid met een pro-actieve houding
en organisatietalent;
Initiatiefrijk en resultaatgericht (executiekracht);
Sterk analytisch vermogen en in staat om in een complexe
omgeving met heldere oplossingen te komen, waarbij hoofd
en bijzaken zijn gescheiden;
Sterke procesmanagement vaardigheden, stress bestendig
en flexibel;
Ervaring met workflow management, automatisering en ARS
verzekeringssystemen (IBIS en/of ANVA en/of Access
database) is een pre;
In staat om verbinding tussen collega’s te maken zowel
binnen het team als over teams heen;
Focus op (interne) klanttevredenheid;
Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden,
rekening houdend met onze nieuwe Partner Genpact.

Wij bieden

Een dynamische leeromgeving voor een hands-on student(e). Naast
het opdoen van ervaring in het vakgebied en een marktconforme
financiële vergoeding, krijg je tevens de gelegenheid om een kijkje in
de keuken te nemen van een wereldwijde speler in de financiële
wereld. Een bedrijf waar een professioneel team achter de schermen
actief is om nieuwe ontwikkelingen te omarmen én te implementeren.

Additionele informatie

Aanvullende informatie over de sollicitatieprocedure en inhoudelijke
vragen over de vacature kun je bellen met Robin van Dulken: 0104487313.

Algemeen

Aon is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van
Risicomanagement, Employee Benefits en Verzekering. Met zo’n
500 kantoren in meer dan 120 landen en ruim 59.000 medewerkers
is Aon één van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. In
Nederland werken ongeveer 1900 mensen aan het behoud én
verstevigen van onze positie in de markt met dienstverlening die
ervoor zorgt dat onze klanten verantwoorde risico’s durven nemen:
Turning risk into reward!

