Kontorelev til Sygeforsikringen "danmark"
Vi søger en kontorelev med speciale i administration til "danmark"s afdelingskontor i Odense
fra den 15. august 2019.
Som kontorelev i "danmark" får du en 2-årig kontoruddannelse, hvor den personlige betjening af medlemmerne og brugen af it-systemer er vigtige nøgleord.
På kontoret i Odense er vi et team på 9 medarbejdere, der alle arbejder med at servicere
"danmark"s mere end 2,5 mio. medlemmer. Vi arbejder tæt sammen med medlemmerne, og
gør vores bedste for at hjælpe og vejlede dem, ligesom vi beregner tilskud og løser en række
administrative opgaver. Det sker i hverdagen i et tæt samarbejde med vores kolleger på hovedkontoret og de andre afdelingskontorer.
Dine arbejdsopgaver som elev vil bestå i at:
 betjene medlemmer telefonisk, skriftligt og personligt


fortælle om dækningsmuligheder, produkter og brug af vores hjemmeside



beregne og udbetale tilskud



kontrollere og afstemme elektronisk overførte regninger og



samarbejde med behandlere, som indberetter til "danmark"

Vi forventer derfor, at du:
 har gode danskkundskaber


er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt



har flair for at arbejde med tal og forskellige it-systemer



er meget serviceorienteret og positiv i din omgang med mennesker



er ambitiøs og stiller krav til kvaliteten i dit arbejde



er konstruktiv, omstillingsparat og god til at samarbejde



befinder dig godt med at skulle efterleve "danmark"s værdier



har afsluttet HHX, EUX eller EUS

Din arbejdstid vil være 37 timer om ugen inkl. frokost. Der er flekstidsordning, men du skal
være forberedt på at arbejde til 17.15 om torsdagen.
Er du interesseret i elevstillingen, så send din ansøgning sammen med dine terminskarakterer og dit CV til afdelingschef Lene Meyersahm på kontorelev-odense@sygeforsikring.dk. Vi
skal have din ansøgning senest den 8. april 2019. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Lene Meyersahm på telefon 33 46 24 03.
Sygeforsikringen "danmark" er ejet af mere end 2,5 mio. medlemmer. "danmark" giver tilskud til tandlæge, medicin, briller, fysioterapeut og meget mere. "danmark"s medlemmer har desuden mulighed for
at supplere med en række tilvalgsforsikringer som f.eks. rejse- og børneforsikringer. Læs mere om
"danmark" på sygeforsikring.dk.

Telefonerne er åbne:
Mandag - onsdag kl. 8.30 - 15.30
Torsdag kl. 8.30 - 17.00
Fredag kl. 8.30 - 14.00

www.sygeforsikring.dk

Hovedkontor:
Palægade 5, 1261 København K
CVR-nummer 22656511

