
 
 

 

Noorderlinge verzekeraars is per direct op zoek naar een   

 

Functioneel Beheerder verzekeringsapplicatie (fulltime) 

 

Ben jij een gedreven en ambitieuze Functioneel Beheerder met ontwikkelcapaciteiten en ben jij toe 

aan een nieuwe stap? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste persoonlijkheid die 

verantwoordelijkheden durft te nemen en denkt in oplossingen.  

 
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 

 Je bent mede verantwoordelijk voor het draaiend houden en het continue verbeteren van de 

ANVA/AWI applicatie.  

 Je brengt wensen en eisen van de organisatie in kaart en weet deze samen met collega’s te 

vertalen naar de ANVA/AWI oplossing. 

 Je adviseert de organisatie over de mogelijkheden in en de ontwikkelingen rondom 

ANVA/AWI 

 Je voert changes uit en lost problemen/storingen op. 

 Je bent in staat wijzigingen in processen door te voeren binnen de applicatie. 

Wat vragen wij: 

 Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding. 

 Ruime ervaring in functioneel beheer. 

 Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met één van de applicaties ANVA, CCS of DIAS. 

 Je hebt  kennis van en ervaring met AWI. 

 Je kunt goed functioneren in een organisatie die in beweging is en waar veel verschillende 

projecten op stapel liggen.  

 Je werkt zelfstandig en bent initiatiefrijk. 

 Kennis van MS office, Excel en Access, en Business Intelligence. 

 

Onze arbeidsvoorwaarden: 
Wij bieden een veelzijdige rol met veel ruimte voor initiatief, creativiteit en een omgeving waarbij je 
direct een actieve rol binnen de organisatie inneemt. Wij zijn een dynamische organisatie en kennen 
korte lijnen.  

Naast de dynamiek en informele bedrijfscultuur heerst er een goede werksfeer. Een sfeer van samen, 
betrokken en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.  

  



 
 

Wij bieden een marktconform salaris. Daarnaast is er sprake van een 13e maand, een goede 
pensioenregeling en krijg je korting op je schadeverzekeringen. Tevens investeren wij graag zowel in 
je professionele als in je persoonlijke ontwikkeling. De CAO voor het verzekeringsbedrijf is van 
toepassing.  

Over Noorderlinge verzekeraars: 
Noorderlinge verzekeraars kiest expliciet voor de samenwerking met het intermediair. Door de 
combinatie van een volmachtbedrijf en ‘eigen risicodragerschap (Zevenwouden)’ kunnen we een full 
serviceconcept aanbieden aan ons intermediair.  
 
Herken jij je in dit profiel?  
Houd je van afwisseling en dynamiek die wij jou kunnen bieden? Wil je ook een onderdeel worden 
van ons team? Dan gaan wij graag met je in gesprek.  

Informatie: 
Wil je meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met Aletta van der Schaaf,  
HR-Adviseur onder telefoonnummer 088-0077000. 
 
Ben je enthousiast? Dan ontvangen we je schriftelijke reactie graag vóór   .  
Je schriftelijke sollicitatie (met CV) kun je richten aan: 
Noorderlinge verzekeraars 
T.a.v. A. van der Schaaf 
HR@noorderlinge.nl 
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