Heb jij IVA of een andere automotive opleiding gevolgd en ben je op zoek naar een

verantwoordelijke baan? Solliciteer dan bij Van As Autoschade want voor zowel onze vestiging
Capelle aan den IJssel als voor de vestiging Dordrecht zijn wij op zoek naar een ambitieuze

CALCULATOR-SCHADEADVISEUR

(FULLTIME)

DE FUNCTIE
Je begint als Calculator en bent verantwoordelijk voor een vakkundige schadecalculatie. Je adviseert zowel
de klant als de verzekeraar en in overleg met de werkplaats maak je een planning voor de reparaties. Je
verzorgt de gehele werkvoorbereiding en je bent verantwoordelijk voor de administratieve afwikkeling. Dat is
een flinke klus en zo leer je het bedrijfsproces van A tot Z kennen en kun je ook beoordelen waar verbetering
mogelijk is. Er is veel ruimte om je te ontwikkelen tot een allround calculator en we verwachten daarbij een
toekomstgerichte houding met ondernemersmentaliteit. Wij ondersteunen je daarbij actief, houden je bij de
les en maken je scherper.
WIE BEN JIJ?
Jij bent een enthousiaste en gedreven teamspeler met MBO werk- en denkniveau en toe aan een eerste op
tweede stap in je loopbaan. Bij voorkeur heb je een afgeronde IVA of Automotive opleiding. Je bent nieuwsgierig, kwaliteit- en klantgericht en je wilt het vak van calculator van binnen en buiten leren alvorens je de
volgende stap zet. Elke klant moet tevreden ons bedrijf verlaten, jij begrijpt dat dat belangrijk is voor de
goede uitstraling van ons bedrijf. Je gaat je bij ons niet vervelen en kunt grote stappen maken.
Voor het werk is het belangrijk dat je een rijbewijs hebt omdat je van de standplaats ook wel eens op een van
de andere vestigingen werkt.
WIE ZIJN WIJ?
Van As Autoschade is een modern bedrijf met vijf vestigingen: Barendrecht, Capelle aan den IJssel,

Van As
daagt je uit

Dordrecht, Ridderkerk en Sliedrecht. Met ruim 75 medewerkers. Per jaar worden meer dan 8.500 voertuigschades hersteld in opdracht van zowel particulieren als bedrijven, leasemaatschappijen en verzekeraars. Bij
Van As zijn we ambitieus en willen we vooruit.
Jij kunt daar een belangrijke bijdrage aan leveren en krijgt daarvoor alle ruimte.
ONS AANBOD
We bieden je een uitdagende en interessante groeifunctie in een leuk en dynamisch bedrijf. We hebben een
goede werksfeer en een positieve teamgeest. We bieden interessante opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Bij Van As geldt ‘learning by doing’ en we geloven in ‘training on the job’. Wij maken je beter en
helpen je vooruit.
INTERESSE?
Voor meer informatie over deze aantrekkelijke en belangrijke functie kun je
contact opnemen met Cock van As, telefoon 078 618 62 88. Je motivatie inclusief
je CV kun je mailen naar cock.van.as@vanasautoschade.nl. Of per post naar:
Van As Autoschade Dordrecht, t.a.v. de heer C. Van As, Pieter Zeemanweg 79-83,
3316 GZ Dordrecht.
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