Vacature

Trainee Eijgendaal & Van Romondt (EvR)
Ben jij een talentvolle starter? Heb jij net of bijna je diploma op zak (HBO of WO) en wil jij je verder
verdiepen in de financiële dienstverlening? Wij bieden je de mogelijkheid om jouw persoonlijke
vaardigheden verder te ontwikkelen in een klantgerichte organisatie. Als trainee bij EvR zet je de
eerste stappen binnen je carrière in de financiële dienstverlening. Of het nou gaat om het geven
van verzekeringsadvies, hypotheekadvies of het inhoudelijk beoordelen en afhandelen van
schadeclaims. De financiële dienstverlening is een hele gevarieerde sector en binnen dit
traineeship kan je dan ook verschillende kanten op. Je zal je steeds meer ontwikkelen en erachter
komen waarin jij je gaat specialiseren!

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 om bijna alle taken van de verzekeraar zelfstandig
uit te voeren. Dat betekent niet alleen veel bevoegdheden, maar ook veel verantwoordelijkheid. Een
goede werksfeer vinden wij heel belangrijk. Door onze personeelsvereniging worden er per jaar
meerdere events en vrijmibo’s georganiseerd.

Wat ga je doen?
Op basis van het kennismakingsgesprek en jouw ambities sluit je direct aan bij één van onze teams.
Het is al snel handen uit de mouwen in de dagelijkse praktijk. Je gaat allerlei cases van klanten
behandelen om de verschillende specialismes te leren kennen. Je voert bijvoorbeeld
adviesgesprekken met klanten, stelt offertes op, sluit verzekeringen af en houdt schadedossiers bij.
Natuurlijk gooien we je niet in het diepe. Je wordt een jaar lang begeleid door onze ervaren collega’s
en door je vaste traineebegeleider.
Daarnaast werk je aan verschillende projecten om jezelf én onze organisatie verder te brengen. Zo
ontdek je waar je goed in bent, wat je leuk vindt en waar je je verder in kan ontwikkelen. En we leren
ook graag van jou! Je krijgt daarom voldoende ruimte om jouw ideeën uit te werken en toe te
passen. Dit doe je zelfstandig, maar ook samen met je collega’s. Hierbij investeren we in jouw
persoonlijke ontwikkeling. Samen met jou onderzoeken we wat je kunt, wat je wilt bereiken in je
werk én coachen we je bij het realiseren van je persoonlijke doelstellingen.

Hoe ziet het traineeprogramma eruit?
Wij doen er alles aan om jouw kwaliteiten te ontdekken en te benutten. Dit doen we door een stevig
fundament te leggen voor de rest van je carrière. Het programma voor trainees duurt twee jaar. Hoe
zien deze twee jaar eruit?
•

•
•
•

•

Na het (eventueel nog) behalen van je WFT Basis ga je aanvullende vakdiploma’s voor
verzekerings- of hypotheekadvies behalen. Hier wordt de eerste 3 maanden veel tijd voor
vrijgemaakt. Zo krijg je de inhoudelijke bagage om daarna aan je vaardigheden te gaan
werken en praktijkervaring op te doen zodat je een echte specialist wordt.
Deelname aan interne en externe kennis- en vaardighedensessies inclusief een online
training ‘Het beste uit jezelf halen’.
Zelfstandig én samen met collega’s werken aan echte klantcases.
Training-on-the-job en intervisiesessies waarin je met collega’s bespreekt hoe je bepaalde
situaties met klanten of collega’s het beste kunt aanpakken om de gewenste uitkomst te
realiseren.
Regelmatig coachingsgesprekken met het management over jouw ontwikkeling binnen EvR.

Naar wie zijn wij op zoek?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend.
Je bent 32 tot 38,5 uur per week beschikbaar.
Je woont in de omgeving van Den Haag.
Verder heb je (bijna) je HBO- of WO-opleiding afgerond.
Je staat open voor coaching omdat je de passie en drive hebt om jezelf te blijven
ontwikkelen.
Een kritische blik en proactieve houding zijn onmisbaar.
Je bent niet bang om jouw ideeën te bespreken en vindt het leuk om deze uit te werken.
Wij zoeken trainees die onze missie onderschrijven: financiële zekerheid voor onze klanten.

Wat bieden wij?
•

•

•

Je start met een jaarcontract welke, als het van beide kanten bevalt, na een jaar wordt
omgezet in een vast contract. Dan is ook duidelijk welke functie het beste bij jou past. Dat
kan bijvoorbeeld adviseur particulier, adviseur zakelijk, schadebehandelaar of
hypotheekadviseur zijn.
Startsalaris van € 2.500,- bruto per maand. Na een jaar maak je de volgende stap in je salaris
tussen de € 2.750,- en € 2.850,- bruto per maand. Je salaris groeit ook daarna mee met jouw
ontwikkeling.
Daarnaast krijg je bij ons een 13e maand en 8% vakantiegeld en zijn er uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
•
•
•
•
•
•
•

Een premievrije pensioenregeling, WGA-hiaat verzekering, nabestaandenverzekering en
uiteraard een reiskostenvergoeding.
25 vakantiedagen wanneer je fulltime aan de slag bent.
Wij geloven dat sport een positief effect heeft op lichaam en geest. Daarom geven wij een
fikse korting op een groot aantal sportscholen door heel Nederland.
Wij stimuleren je persoonlijke ontwikkeling en bieden daarom een persoonlijk leerbudget
aan.
Indien je wil kan je tweewekelijks gebruik maken van onze vaste therapeut door middel van
StoelShiatsu op kantoor.
Interessante personeelsvoordelen, zoals korting op je verzekeringen en op hypotheekadvies.
Gezellige personeelsvereniging met meerdere events per jaar en maandelijks een gezellige
vrijmibo in het centrum van Den Haag.

Pak jij deze kans?
Denk jij dat wij goed bij elkaar passen? Wij ontvangen graag jouw reactie per e-mail naar
mdekker@evr.nl. Stuur je cv mee en vertel ons vooral waarom dit iets voor je is.
Wil je eerst meer informatie? Neem contact op met Martin Dekker via 070-3105134.

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

