Onderzoeker/productspecialist schadeverzekeringen
De Organisatie
MoneyView Research is actief sinds 1993 en toonaangevend op het gebied van onderzoek naar
financiële producten. Banken, verzekeraars, adviseurs en diverse media gebruiken de onderzoeken van
MoneyView Research voor marktinformatie, concurrentieanalyse en een betere advisering aan de
consument. MoneyView Schade en Zorg BV is onderdeel van MoneyView Research.
De unit Schade en Zorg maakt vergelijkingssoftware, waarmee schade- en zorgverzekeringen met elkaar
vergeleken kunnen worden op premie- en voorwaardenniveau. Klanten van MoneyView Schade en Zorg
zijn vergelijkingssites, die premievergelijkingen op klantniveau mogelijk maken. Daarnaast richt de unit
zich op verzekeringsmaatschappijen voor ondersteuning bij productontwikkeling en productbeheer en
financieel adviseurs voor het onderbouwen van productadviezen.

De functie
MoneyView is op zoek naar een onderzoeker/productspecialist schadeverzekeringen.
Als onderzoeker/productspecialist monitor je de markt van schadeverzekeringen. Je analyseert de
producten, verwerkt de informatie in de systemen van MoneyView en voert (mede) onderzoeken uit
voor verzekeringsmaatschappijen. Tevens participeer je in interne projecten. Deze projecten zijn gericht
op het verder ontwikkelen van de databases van MoneyView en de presentatie van de gegevens aan
onze klanten.
Als onderzoeker/productspecialist ben je verantwoordelijk voor alle werkzaamheden op het gebied van
datavergaring en -verwerking van schadeverzekeringen. De taken bestaan uit:


Contacten onderhouden met verzekeraars voor informatievergaring.



Informatie omzetten naar het systeem van MoneyView;



o

Tariefsinformatie van verzekeraars verwerken in productanalyses;

o

Producten invoeren of aanpassen in de vergelijkingssoftware m.b.v. premietabellen en sqlprogrammering;

o

Voorwaarden verwerken in dekkingsoverzichten;

o

Scoring van voorwaarden t.b.v. ProductRatings.

Uitvoeren van benchmarkonderzoeken:
o



Analyseren gegevens in de database;

Participeren in interne projecten.

Kandidatenprofiel
Je bent een ondernemende persoonlijkheid op HBO-niveau, die graag zaken op zich neemt. Je vindt het
prettig in een informele en dynamische omgeving te werken, waarbij eigen initiatief en zelfstandigheid
op prijs worden gesteld.
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Je bent communicatief vaardig, kan goed organiseren en je hebt een service gerichte instelling. Je kan
hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden. Sterk cijfermatig inzicht en analytisch vermogen combineer je
met nauwkeurigheid en een makkelijke pen. Affiniteit met rekenmodules en -applicaties is een pré en
systematisch kunnen werken met grote hoeveelheden gegevens is een must.
Kandidaten met kennis van de schade- en/of zorgverzekeringen in het algemeen hebben de voorkeur.

MoneyView biedt:
Een informele werkomgeving en volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. MoneyView biedt
goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een premievrij pensioen, studiekostenregeling, collectieve
ziektekostenregeling en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast gaan we jaarlijks met het bedrijf
een weekend op pad, luiden we het nieuwe jaar officieel in met een diner en vieren we lustrums met
borrels en etentjes.

Solliciteren!
Wil je kennismaken met MoneyView? Richt dan je sollicitatie aan:
MoneyView Schade en Zorg BV
t.a.v. M. Behrens
Borgstee 25B
9403 TS Assen
Telefoonnummer: 06 1512 5502
E-mail: m.behrens@moneyview.nl
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