
 

 

Hofmans Letselschade helpt al sinds 1997 slachtoffers bij de afwikkeling van hun 
letselschade. Wij helpen bij het uitzoeken van de aansprakelijkheid en het verhalen van de 
schade op de aansprakelijke partij. Ons bedrijf is gevestigd in Amsterdam maar werkt 
landelijk en telt inmiddels 26 medewerkers. In onze dienstverlening staan de kernwaarden 
betrokkenheid, integriteit, bekwaamheid, authenticiteit en creativiteit centraal. Hofmans 
Letselschade zoekt per direct een:  

Beginnend Letselschadebehandelaar 

(minimaal 32 uur p/w) 

Als beginnend letselschadebehandelaar bij Hofmans Letselschade houd je je bezig met het 
zelfstandig afwikkelen van materiele schades  en  licht letselzaken, van het begin tot het 
eind. Je behandelt de zaken vanuit ons kantoor in Amsterdam.  

Wie zoeken wij? 

Hofmans Letselschade is op zoek naar een positieve en klantgerichte nieuwe collega. Wij 
verwachten van jou dat je graag mensen helpt en dat je echt gaat voor de beste oplossing 
voor jouw cliënt. We gaan er vanuit dat je regie durft te nemen, knopen kunt doorhakken en 
initiatief neemt. We zijn een hecht team waarin samenwerken, zowel met je cliënt als de 
wederpartij en natuurlijk je collega’s, erg belangrijk is. Vanzelfsprekend ben je dus 
empathisch en flexibel en kom je altijd je afspraken na. Verder zouden wij het op prijs stellen 
als je: 

• jurist bent; 
• een gedegen kennis hebt van het verkeersrecht; 
• affiniteit hebt met het behandelen van letselschades 

Wat bieden wij jou? 

Wij bieden jou een afwisselende, zelfstandige en uitdagende functie in een informele 
werkomgeving waarbij collegialiteit voorop staat. Daarnaast een opleidingsplan om je verder 
te kunnen ontwikkelen en uiteraard een aantrekkelijk salaris. We kijken er naar uit om je als 
nieuwe collega te verwelkomen in ons team en je tijdens een van de gezamenlijke lunches of 
borrels beter te leren kennen.  

Heb je interesse? 

We gaan graag met je in gesprek. Mail je sollicitatie, gericht aan mr. Annemiek van Reenen 
ten Kate of Frank Emmerig, voor 5 november naar a.vanreenen-tenkate@hofmanshelpt.nl of 
f.emmerig@hofmanshelpt.nl. Voor vragen over de functie kun je terecht bij Frank Emmerig 
06-22496693 of mr. Annemiek van Reenen-ten Kate 06-212218132.  

 


