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Binnen de afdeling Services 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 Large
Corporate Broking Services 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 zelf bestaat uit diverse culturen, jong & oud en er is altijd
ruimte voor een gezellige borrel! ☺

De verantwoordelijkheden

Je ondersteunt de medewerkers van de afdeling Large Corporate
Broking Services door backoffice taken uit te voeren die bestaan uit:
•
•
•
•

De functievereisten

•
•
•
•

Welke competenties ga je
verder ontwikkelen

•
•
•
•
•
•

Het verwerken van polisdocumenten, certificaten en
internationale belastingschema’s;
Het meedenken over procesverbeteringen en helpen bij het
implementeren van deze verbeteringen;
Samen naar oplossingen zoeken met onze
outsourcingspartner Genpact;
Het uitvoeren van variërende administratieve
werkzaamheden.
HBO werk- en denkniveau;
Beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift;
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.
Nauwkeurig en secuur werken;
Een daadkrachtige persoonlijkheid ontwikkelen;
Sterke procesmanagement vaardigheden ontwikkelen;
Omgaan met werkdruk;
Communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen;
Proactieve houding aannemen.

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 kan je bellen met Rewien Bhoelai:
06 - 25 76 74 52 of mailen naar rewien.bhoelai@aon.nl

Aon Nederland

Wij zijn de toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied
van risk, retirement en health. We analyseren risico’s, geven advies,
zorgen voor de (financiële) oplossing en staan klanten bij als bij een
incident de bedrijfscontinuïteit wordt bedreigd. Zo helpen wij klanten
succesvol te ondernemen. We hebben de unieke kans om de absolute
topspeler in Nederland te zijn. Met onze historie, kennis van inhoud en
markten en bundeling van krachten zetten we een organisatie neer,
die gaat voor resultaten behalen, proactief helpen en ondersteunen en
kansen creëren en benutten, zowel voor onze klanten als voor onszelf.
In Nederland heeft Aon 15 locaties met 2.600 medewerkers.

Aon Wereldwijd

Het bedrijf maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk.
Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan
120 landen en telt ruim 50.000 medewerkers. Hiermee is Aon één van
de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon plc is
gespecialiseerd in financiële en verzekeringsdienstverlening en staat
genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE: AON).

