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De Letselschade Raad

De Letselschade Raad,

gevestigd te Den Haag,

is een

samenwerkingsverband

tussen organisaties die te

maken hebben met de

afwikkeling van

letselschade van

(verkeers)slachtoffers,

zoals het Verbond van

Verzekeraars, de ANWB,

Slachtofferhulp

Nederland, letselschade

experts en medisch

adviseurs. De

Letselschade Raad heeft

als doel in het belang

van slachtoffers het

proces van afhandeling

van letselschade te

Het ondersteunend bureau van De Letselschade Raad is op zoek naar een

Algemeen Secretaris 

De algemeen secretaris is verantwoordelijk voor het inzetten van de
gewenste veranderingen en het behalen van de strategische doelen.
Hij/zij is de rechterhand - en in strategische vraagstukken de
countervailing power - van het bestuur. De algemeen secretaris is intern
verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het bureau en
onder zijn/haar leiding zal een verdere professionalisering in termen van
de planning en controlcyclus en het projectmatig werken worden
gerealiseerd.

De algemeen secretaris is ondernemend en innoverend ingesteld. Hij/zij
beschikt over een visie betreffende de ontwikkelingen van De
Letselschade Raad. Extern is de algemeen secretaris de natuurlijke
vertegenwoordiger van De Letselschade Raad en wordt herkend als de
bindende kracht door de relevante omgeving. 

Affiniteit met de positie van slachtoffers, tact, creatief vermogen en het
kunnen overbruggen van belangentegenstellingen door te zoeken naar
gemeenschappelijke doelen zijn eigenschappen waarin de algemeen
secretaris zich herkent.

Kandidaten hebben een academisch niveau (bij voorkeur juridisch),
beschikken over ervaring in de letselschadebranche, leidinggevende
ervaring en beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden.



verbeteren, door een

betere en meer

persoonlijke bejegening

van het slachtoffer en

een efficiënt en

transparant proces.

Instrumenten om dit doel

te behalen zijn onder

andere een gedragscode

en materiële normering.

Informatie
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T 088 – 33 22 555

F 088 – 33 22 550 
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U kunt uw sollicitatie vóór 1 februari 2010 richten aan Het Bestuur van De Letselschade Raad,

sollicitatie@deletselschaderaad.nl

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De honorering zal maximaal  € 85.000 bedragen op full time basis (schaal 14 BBRA). Deze

functie is in 3 à 4 dagen in te vullen. 

Voor nadere informatie over De Letselschade Raad zie www.deletselschaderaad.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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