Wie zijn we
Wij zijn Allianz Global Assistance, internationaal marktleider in hulpverlening en reisverzekeringen. Wereldwijd
werken er meer dan 17.000 werknemers bij ons die samen ruim 70 talen spreken. In Nederland zijn we met
ongeveer 450 collega’s. Vanuit onze eigen alarmcentrale helpen we mensen in binnen- en buitenland.
Ongeveer 250 miljoen mensen (4% van de totale wereldpopulatie) maken wereldwijd gebruik van
onze services. We maken onderdeel uit van de internationale Allianz Group, met haar hoofdkantoor in München.
De afdeling
De afdeling Legal & Compliance is verantwoordelijk voor de Nederlandse, Belgische en Scandinavische
activiteiten en Europese contracten. Je houdt je bezig met – operationele - juridische zaken en komt tot een
duidelijk juridisch advies. Uiteindelijk lever je een praktische en tactische juridische oplossing. Hierbij bewaak je
de belangen van de organisatie. Complexe juridische feiten breng je terug tot hun essentie.
Wat ga je doen?
Als deskundige op het gebied van diverse wet- en regelgeving ondersteun je de operationele processen en de
bedrijfsvoering in de breedste zin. Samen met de collega’s van de afdeling Legal & Compliance ben je
verantwoordelijk voor het signaleren en behandelen van - operationele - juridische en compliance vraagstukken
evenals voor het vergroten van het juridisch en compliance besef binnen de organisatie. In deze functie houd je
je bezig met het:
• Opstellen en beoordelen van nationale en internationale contracten, (algemene)
verzekeringsvoorwaarden en andere juridische documenten;
• adviseren met betrekking tot (internationale) tenders vanuit een breed juridisch perspectief;
• behandelen van toezichthouder verzoeken en geëscaleerde klachten van onze klanten;
• signaleren en implementeren van relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving (IDD) en
jurisprudentie alsmede het adviseren van de organisatie over de impact van dergelijke ontwikkelingen op
de bedrijfsvoering;
• ondersteunen bij harmoniseren van onze contracten, producten en reviewen van
verzekeringsvoorwaarden en andere juridische documenten.
Wat verwachten we van je
We zoeken een enthousiast allround talent met een afgeronde Bachelor Rechten of Universitaire
opleiding (Nederlands) Recht. Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring als bedrijfsjurist. Je
beschikt over de volgende werkervaring en competenties:
• Kennis van relevante regelgeving voor (schade)verzekeraars en prudentiële regels;
• Relevante werkervaring binnen een internationale omgeving en binnen de financiële dienstverlening;
• Je bent communicatief goed onderlegd en durft stelling in te nemen;
• Je neemt initiatief en bent flexibel;
• Je bent een generalist en in staat om meerdere ballen tegelijk hoog te houden;
• Je hebt een hands-on mentaliteit en bent praktisch ingesteld.

Wat verder interessant is om te weten
Het Legal & Compliance Team bestaat uit meerdere juristen. Het is een uitdagende en brede functie met ruimte
voor eigen inbreng en initiatief. Je maakt deel uit van een gedreven en klantgericht team. De beheersing en
kennis van de Engelse taal is een vereiste. De beheersing van de Franse taal is een pre.
Wat kun je van ons verwachten
We bieden je een veelzijdige en uitdagende baan in een informele organisatie. Je kunt rekenen op een
aantrekkelijk en marktconform salaris, 25 vakantiedagen + 13 ATV dagen, een pensioenregeling, collectieve
ziektekostenverzekering en kortingen op bepaalde verzekeringen.
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Interesse?
Wanneer je geïnteresseerd bent stuur ons dan je CV en korte motivatie, met vermelding van de functie. Deze kun
je sturen naar vacature.nl@allianz.com. Voor vragen kun je contact opnemen met
Andries Smit op 020 - 5618715
Bedrijfsinformatie
http://www.allianz-assistance.nl/WerkenBij/werken-bij

