
 

Medewerker Inkoop Externe Rechtshulp 

 
Welke jurist koopt adequate rechtshulp in voor onze verzekerden? 

 
 
Uren per week 38-40 

Functieniveau Ervaren 
Locatie ARAG Leusden 
Afdeling Inkoop & Advocatuur 
Aard van het dienstverband Bepaalde tijd - jaar 

 
 
Functiebeschrijving 
Door de Unit Inkoop Externe Rechtshulp worden zaken van onze verzekerden die niet intern behandeld 
kunnen worden, uitbesteed aan externe partijen. In deze functie bewaak je de gemaakte (prijs- en 
kwaliteitsafspraken met deze externe partijen, beoordeel je de door de externe rechtshulpverleners 
verrichte handelingen en monitor je de klanttevredenheid. Tevens bewaak je de voortgang van de 
dossiers en hebt hierover hier over zowel schriftelijk als telefonisch contact met verzekerden, het 
intermediair en advocaten. 
Daarnaast controleer je de facturen en draag je zorg voor de betalingen. 

 
Functie-eisen 
Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding MER of Nederlands Recht. Je bent in staat een dossier 
juridisch-inhoudelijk te beoordelen en handelt hierbij conform de inhoud van de polisvoorwaarden. Je 
bent klantgericht, analytisch, commercieel, flexibel en hebt oog voor praktische oplossingen. Tenslotte 
beschik je over uitstekende communicatieve- (in woord en geschrift) en onderhandelingsvaardigheden. 

 Wat bieden we 

• De functie is ingedeeld in schaal 7, afhankelijk van je werkervaring vangt de functie aan bij € 
2.389,00 en heeft een maximum salaris van € 3.754,00  

• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden en voorzieningen, zoals een dertiende maand en een 
gunstige pensioenregeling  

• Een goede balans tussen werk & privé; 200 uur vakantie, variabele werktijden en de opbouw van 
roostervrije uren 

Kijk voor ons complete arbeidsvoorwaardenpakket op https://www.arag.nl/werken-
bij/arbeidsvoorwaarden/ 

 Interesse? 
Ben jij die professional die wij zoeken en heb je belangstelling voor deze uitdagende baan? 
Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatie. 
 
Voor online solliciteren: https://www.arag.nl/over-arag/werken-bij-arag/vacatures 
 
Wil je alvorens te solliciteren eerst meer informatie? Neem dan contact op met Roeland Weits, 
Teamleider Inkoop, telefoon 033 - 434 2239 

 
Over ARAG 
ARAG is een onafhankelijke rechtsbijstandverzekeraar en juridisch dienstverlener die haar klanten een 
breed pakket aan verzekeringen en aanvullende diensten aanbiedt. Het verhaal is uniek: het recht 
toegankelijk en betaalbaar willen maken voor iedereen. De ambitie is helder: de beste juridische 
dienstverlener van Nederland zijn. Klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening zijn hierbij de 
uitgangspunten. ARAG Nederland maakt onderdeel uit van de ARAG Groep, een wereldwijde speler en 
van oorsprong Duits familiebedrijf met vestigingen in 15 Europese landen, de Verenigde Staten en 
Canada. Sinds 2011 is ARAG official sponsor van de KNVB scheidsrechters om samen met de KNVB 
Fair Play binnen het Nederlands voetbal te stimuleren. 
 
Werken bij ARAG betekent opereren in een collegiale en inspirerende omgeving met een open en 
informele werksfeer. Zo’n 700 professionals doen dit dagelijks met veel enthousiasme en plezier vanuit 



de ARAG locaties in Amsterdam, Rotterdam, Leusden en Roermond. 
 
Bedrijfsprofiel 
ARAG is een grote internationale rechtsbijstandverzekeraar welke maatschappelijk betrokken is en de 
focus heeft liggen op klanttevredenheid. 
 
Bedrijfscultuur 
Een cultuur van je en jij. Elkaar groeten in de gang. Een cultuur waarbij iedereen even tijd voor elkaar 
vrijmaakt. En waar kennis en successen gedeeld worden. Professioneel richting de klant, informeel 
richting je collega’s. 

 


