Consultant bij SIVI
Vind je het interessant om invulling te geven aan het bieden van inzicht en overzicht op het
gebied van digitaal zakendoen in de verzekeringsbranche? Solliciteer dan op de functie van
consultant bij SIVI, de onafhankelijke en deskundige partij die standaarden ontwikkelt en
beheert voor digitaal zakendoen in de verzekeringsbranche.

Wat kun je verwachten?
Je werkt mee in projecten of voert zelfstandig de regie over dossiers en projecten. Concreet
voer je analyses uit, werk je specificaties uit, verzamel je achtergrondinformatie, geef je
adviezen en schrijf je papers. Hierbij werk je nauw samen met diverse marktpartijen. Bij
voorkeur heb je al een netwerk binnen de branche en anders start je met het opbouwen
daarvan. Je organiseert interne inhoudelijke sessies over jouw aandachtsgebieden, omdat
SIVI kennisdeling ook intern hoog in het vaandel heeft staan. Onze voorkeur gaat uit naar
een business analist met 3 tot 5 jaar ervaring in het domein ICT & de verzekeringssector
voor minimaal 32 uur per week.

Wie ben je?
Onze voorkeur gaat uit naar een consultant met het volgende profiel:











Een afgeronde opleiding op academisch niveau (bij voorkeur richting bedrijfskunde
en/of informatica) en ervaring met de inzet van ICT binnen bedrijfsprocessen;
Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring met analyse en inhoudelijk inzicht in
bedrijfsprocessen en koppelvlakken tussen processen en organisaties in de
verzekeringsbranche;
Uitstekende taalvaardigheid is een vereiste, je beschikt over een flexibele
werkhouding en je bent in staat om belangrijke boodschappen op te pikken uit
gesprekken door goed te luisteren;
Je begrijpt de rol van informatietechnologie binnen de verzekeringsbranche en vindt
het interessant om continu op zoek te gaan naar de nieuwste kennis en
ontwikkelingen op dit gebied;
Je beschikt over autodidactische kwaliteiten, stopt nooit met leren, je werkt
gedisciplineerd en je bent laagdrempelig toegankelijk, ook bij tegenslagen;
Je signaleert kansen en handelt hiernaar en je bent een self-starter;
Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de producten en diensten die je oplevert.

Wat bieden wij?
Een werkomgeving waarin je zelfstandig kan werken en een grote mate van vrijheid hebt. Je
komt te werken in een klein team van ervaren consultants en werkt samen met professionals
van verzekeringsmaatschappijen, de brancheorganisaties en andere ketenpartijen zoals de
bekende service providers, volmachtbedrijven en intermediaire dienstverleners.
SIVI biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder:






Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband;
Salaris: maximaal € 5.500, - bruto per maand;
Een marktconforme pensioenregeling en 13de maand;
Een jaarlijks opleidingsbudget;
30 vakantiedagen (bij een 40-urig contract) en ruimte om dagen te (ver)kopen.

Waarom kiezen voor SIVI?
Kiezen voor SIVI is kiezen voor een onafhankelijke en deskundige organisatie die
standaarden ontwikkelt en beheert voor het digitaal zakendoen in de verzekeringsbranche.
Gebaseerd op inzichten om kosten te verlagen en waarde toe te voegen. Inzichten die
verder reiken dan de standaarden alleen.
SIVI analyseert trends, onderzoekt de impact van nieuwe technologieën en inspireert alle
ketenpartners om samen nieuwe stappen te zetten. Met de ambitie om digitaal verkeer voor
de sector en de consument te laten werken. Veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.
Wanneer je aan de slag gaat bij SIVI kom je terecht in een inspirerende en zeer goed
bereikbare werkomgeving met uitzicht over Utrecht. Het SIVI team bestaat naast directie en
secretariaat uit 8 consultants.

Meer informatie en solliciteren?
Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met Gerhard Gerritsen op
nummer 030-6988090 of via info@sivi.org
Je sollicitatie kan je richten aan lonneke@likepeople.nl Een assessment kan mogelijk
onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

