
 
 

Skadebehandler med forretningsforståelse og fokus på kunden søges 
 

AXA Forsikring i Danmark søger en engageret og kompetent kollega til vores skadeteam. 

Vi tilbyder et alsidigt og spændende job i en dynamisk, international virksomhed, der har øje for fremtiden. Din arbejdsdag vil 
være varieret med løbende kontakt til vores kunder, forsikringsmæglere og samarbejdspartnere i øvrigt, herunder vores 
kolleger fra Team Danmark i Hamborg. 

Dig som person 

- Du er god til at skabe relationer til kunder, samarbejdspartnere og kolleger 
- Du arbejder selvstændigt 
- Du har fokus på vores kunder 
- Du er fagligt dygtig, nysgerrig og kan godt lide at udvikle dig. 

Din faglige baggrund 

Vi lægger vægt på, at du: 

- Er uddannet på Forsikringsakademiet på minimum niveau 4 
- Har erfaring med at betjene forsikringsmæglere og samarbejdspartnere 
- Har stærke kommunikative evner på både dansk og engelsk. 

Jobbet 

Dine primære arbejdsopgaver bliver at tage dig af henvendelser vedrørende skader, både via telefon og mail. Du får det fulde 
ansvar for at følge skaderne fra start til slut, hvor du tager stilling til dækning, udbedringsmuligheder, tilbud osv. Sammen 
med vores kunder, taksatorer og samarbejdspartnere samler du trådene og styrer sagerne i mål.  

Du vil i din dagligdag komme til at have berøringsflade med flere produkter, fx: 

- Bygning/løsøre 
- Entreprise 
- Erhvervs- og produktansvar   
- Auto. 

Vi foretrækker klart, at du har arbejdet med to eller flere af overstående produkter.  

Vi tilbyder 

En god og uformel arbejdsplads  
Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder 
Sundhedsforsikring 
Frokostordning 
Mulighed for at arbejde hjemmefra 
Flextid. 
 

 

 



 
 
 

 

Om AXA Forsikring 

AXA-koncernen er Europas næststørste forsikringsselskab med mere end 105 millioner kunder. AXA har filialer i hele verden 
med i alt 160.000 kolleger, som hver dag arbejder på at give kunderne den mest professionelle håndtering i forhold til at få 
den optimale forsikringsløsning.   

I Danmark har vi en ambitiøs plan om vækst på det danske industri- og erhvervsforsikringsmarked, hvor vi allerede i dag er 
forsikringsselskab for flere af Danmarks store virksomheder. Vi er 13 engagerede medarbejdere, der sætter en ære i at opleves 
som værende lydhøre, pålidelige og tilgængelige.  

Søg jobbet 

Hvis du har lyst til at blive en del af AXA, skal du sende din ansøgning og dit CV til Lotte Lüthje på ll@axa-forsikring.dk mærket 
”Skadebehandler”. Vi indkalder løbende til samtale, så send din ansøgning allerede i dag.  

Ønsker du mere information om stillingen, er du velkommen til at ringe til vores adm. direktør Peter Højbjerg på telefon 3334 
5556 eller mobil 2116 8062. 

Adresse 

Vores kontor ligger let tilgængeligt både med bil og tog: 

Dalbergstrøget 9,1, Høje-Taastrup, 2630 Taastrup, 3312 6262. 
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