BNP Paribas Cardif Försäkring söker Skadereglerare/Vårdplanerare till
Sjukvårdsskador
BNP Paribas Cardif utgör försäkringsverksamheten inom den franska bankkoncernen BNP Paribas, en av
Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster. BNP Paribas Cardif bedriver idag verksamhet i 36 länder
och har närmare 90 miljoner försäkringstagare.
BNP Paribas Cardif Nordic AB har varit verksamt på den skandinaviska marknaden sedan år 2000 och är
moderbolag till de två försäkringsbolagen BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif
Livförsäkring AB, med filialer i Norge och Danmark. Försäkringsbolagen bedriver även gränsöverskridande
verksamhet i Finland. BNP Paribas Cardif Nordic AB med dotterbolag har idag ca 110 medarbetare i Sverige,
Norge och Danmark och växer kontinuerligt för att kunna tillgodose våra samarbetspartners behov.
För mer information se www.bnpparibascardif.se och www.bnpparibascardif.com.

Till vårt huvudkontor i Göteborg söker vi en Skadereglerare/Vårdplanerare till
Sjukvårdsskador som vill arbeta i ett internationellt och expansivt företag med stabila ägare.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i högt tempo och ser egna utmaningar i en kreativ och
föränderlig miljö.
Arbetsuppgifter
 Via telefon planera vård för våra kunder och boka besök hos relevant vårdgivare
 Ta in medicinska underlag och annan information för handläggning av ärendet
 Bedöma inhämtad information och besluta om ersättning
 Informera om beslut i både tal och skrift
 Betala fakturor och annat administrativt arbete
Kompetenskrav
 Legitimerad sjuksköterska eller legitimerad sjukgymnast
 Lätt för att uttrycka sig både i tal och skrift
 Vana att arbeta vid dator i olika system
Meriterande
 Allmän försäkringskunskap
 Vana att läsa och tolka försäkringsvillkor
Om dig
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en engagerad, lyhörd och ambitiös
person. Du är en utpräglad lagspelare men även van vid att arbeta självständigt. Vi ser också
att du är noggrann, strukturerad och metodisk i ditt sätt att arbeta och har ett stort resultatoch kundfokus. Du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö.

Vi erbjuder dig
En arbetsplats med engagerade kollegor som alla drivs av att leverera det bästa till våra
kunder.
Mer om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på det nordiska huvudkontoret i
Göteborg. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om du har frågor om rekryteringsprocessen går det bra att mejla till Sophia Carlsson,
gruppledare sjukvårdsskador: sophia.carlsson@bnpparibascardif.com.
Sista ansökningsdag är den 24 september. Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi
bearbetar inkommande ansökningar löpande och vi kan komma att anställa någon innan
ansökningstiden har löpt ut.
Du är välkommen med din ansökan till: jobb@bnpparibascardif.com och ange
”Skadereglerare/Vårdplanerare” på din ansökan.
(Vi tackar på förhand nej till annons- och rekryteringshjälp)

