
Popermo Forsikring GS
Popermo’s historie er fortællingen om initiativrige politiansatte, som i 1963 fik en idé. De ville lave deres eget forsikringsselskab, så de kunne købe billig
kaskoforsikring til deres biler, for politiansatte var jo gode bilister og havde få skader. Ideen blev ført ud i livet, og ’Popermo –  vores forsikring’ blev en realitet. 
Efter mere end 50 år i branchen sælger vi alle private forsikringer til ansatte indenfor politi, sundhed, skole og mange flere medlemsgrupper. Popermo er i dag et 
moderne forsikringsselskab med mere end 25.000 medlemmer, 40 medarbejdere og en årlig omsætning på 249 mio. kr.

Vi søger...
- en engageret, nysgerrig, humørfyldt og faglig kompetent skadebehandler
til vores skadeafdeling, der behandler skader indenfor privat skadeforsikring.

Skadeafdelingen består af 11 dygtige og engagerede medarbejdere, som i fællesskab
løser afdelingens opgaver. Vi dyrker hver vores særlige interesseområder, og er samtidig
sparringspartnere for kollegerne. 

Dine primære arbejdsområder vil være skadebehandling indenfor løsøre og bygning, og dertil skal du
indgå i afdelingens opgaveløsning på andre skadetyper.

Dine kompetencer:
Du har en teoretisk baggrund og erfaring med skadebehandling. Ideelt set har du bestået Forsikringsakademiets 
niveau 5 indenfor løsøre og også gerne bygning, og du har gennem en årrække behandlet mere komplekse sager 
på området. Det vil også være en fordel, hvis du har arbejdet med Scalepoints løsning på løsøre, ClaimShop
og/eller bygning, EasyClaimsProperty.

Hvem er du?
Som person har du gennemslagskraft, selvtillid og godt humør, og samtidig er du tillidsvækkende, troværdig og har 
gode formidlingsevner. Din omverden opfatter dig som serviceminded, kvalitetsbevidst og fleksibel. Vi forventer, 
at du evner at bevare ro og overblik, og at du kan arbejde både selvstændigt og som holdspiller i et team.

Om os - Popermo Forsikring:
Vi er et medlemsejet forsikringsselskab, der arbejder på høj medlemstilfredshed, et positivt og motiverende
arbejdsklima og en styrkelse af vores markedsposition. Som ansat i Popermo er det naturligt, at du bidrager aktivt 
til den organisatoriske, administrative og faglige udvikling. Vi tilbyder attraktive løn- og ansættelsesforhold, et 
inspirerende arbejdsmiljø og ikke mindst gode kolleger.

Ansøgning og spørgsmål:
Finder du jobbet interessant, og opfylder du størstedelen af ovennævnte kriterier, sender du din ansøgning og CV 
til hr@popermo.dk. Ansøgningsfristen er d. 20. oktober 2021. Ønsker du en uddybning af jobbeskrivelsen, er du 
velkommen til at kontakte skadechef Allan Madsen på 31 19 94 30.
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Popermo er et dansk forsikringsselskab
og er medlem af Garantifonden
for skadesforsikringsselskaber
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