
 

 

Vacature 

Junior applicatiebeheerder ANVA 
Wil jij gaan starten als applicatiebeheerder ANVA? Heb jij kennis van verzekeren en een affiniteit 

met automatisering óf heb je juist een ruime IT-kennis en is de verzekeringswereld nieuw voor je? 

Wij bieden jou de mogelijkheid om binnen een sterk groeiend familiebedrijf je te ontwikkelen in 

deze belangrijke en uitdagende functie. 

 

Wat ga je doen? 
Samen met onze systeembeheerder en de volmacht collega’s zorg je dat ANVA soepel werkt, 

waardoor het fijn werken is voor alle collega’s binnen ons bedrijf. Je leert alles wat nodig is om ANVA 

goed en efficiënt te laten werken en je maakt kennis met alle technische beheer mogelijkheden van 

de applicatie. Hieronder vallen werkzaamheden als productinrichting (VPI), gebruikersbeheer, 

prolongaties, selecties en collectieve mutaties.  

 

Binnen ons bedrijf vormt het softwarepakket ANVA de basis van de organisatie. Niet alleen 

administreren wij hierin al onze klanten en hun verzekeringen, maar ook voorziet het systeem ons 

van alle data om onze bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan koppelingen 

met webapplicaties, boekhouding en managementinformatie. Daarom ga je ook je steentje bijdragen 

met de inrichting en het beheren van andere software applicaties binnen ons bedrijf zoals AWI, 

PlanetPress, FinConnect, e-ABS, EMS en DDi.  

 

Als junior applicatiebeheerder werk je nauw samen met de volmacht collega’s en onze 

systeembeheerder. Je zoekt samenwerking met andere collega’s wanneer dat nodig is. Door te 

luisteren naar de wensen en behoeften van de gebruikers, werk jij structureel aan verbeteringen en 

zorg jij ervoor dat de werkprocessen zo efficiënt mogelijk zijn ingericht. Als enthousiaste collega denk 

jij in oplossingen en houd jij wel van wat uitdagingen die op je pad zullen komen.  

 

Naar wie zijn wij op zoek? 
• Kennis van ANVA is niet nodig, maar vormt wel een pré  

• Je beschikt over IT-  óf verzekeringskennis en je hebt affiniteit met automatiseren. 

• Je vindt het leuk om jezelf verder te ontwikkelen tot ANVA applicatiespecialist en je bent 

bereid hier opleidingen voor te volgen.  

• Je bent analytisch sterk en werkt accuraat.  

• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. 

• Je bent stressbestendig en je kunt vragen van collega’s vertalen naar oplossingen.  

• Je woont bent woonachtig binnen 1 uur reizen van Den Haag. 



 

 

 
Wat bieden wij? 

• Je krijgt een marktconform salaris en heldere doorgroeimogelijkheden.  

• Daarnaast krijg je een 13e maand, 8% vakantiegeld en een reiskostenvergoeding. 

• Je profiteert van een premievrije pensioenregeling, WGA-hiaat verzekering en 

nabestaandenverzekering. 

• Je krijgt 25 tot 31 vakantiedagen, afhankelijk van je leeftijd, conform onze standaardregeling. 

• Nadat je volledig bent ingewerkt krijg je de mogelijkheid om deels vanaf huis te werken.  

• Je krijgt een laptop van de zaak.  

• Je hebt de mogelijkheid om tweewekelijks gebruik te maken van onze vaste therapeut door 

middel van StoelShiatsu op kantoor.  

• Je profiteert van interessante personeelsvoordelen zoals korting op je verzekeringen en op 

hypotheekadvies. 

• Onze gezellige personeelsvereniging organiseert meerdere events per jaar en maandelijks 

een gezellige vrijmibo in het centrum van Den Haag. 
 
Wat voor bedrijf is EVR? 
EVR is een familiebedrijf, dat vóel je als je binnenstapt. Ambitieus, met korte lijntjes en een hoge 

mate van collegialiteit. EVR levert dienstverlening aan particulieren en de zakelijke markt op het 

gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken. Met 88 jaar ervaring en bijna 100 

medewerkers zetten wij ons graag in voor de financiële zekerheid van onze klanten. Op dit moment 

hebben 9 verzekeraars ons een volmacht gegeven. Een goede en informele werksfeer vinden wij heel 

belangrijk. Door onze gezellige personeelsvereniging worden er per jaar meerdere events en 

vrijmibo’s georganiseerd. 

 

Pak jij deze kans? 
Denk jij dat wij goed bij elkaar passen? Wij ontvangen graag jouw reactie en cv per e-mail naar 

dveldman@evr.nl. Wil je eerst meer informatie? Neem contact op met onze IT Manager Daniël 

Veldman via 070-3105207.  

 

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


