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Traineeship

Organisatie
RISK Verzekeringen

Newtonbaan 4, Nieuwegein

Locatie
32+ uur per week

Newtonbaan
Nieuwegein

4,

3439

NK,

Een MBO- of HBO-opleiding

ZOEKEN WIJ JOU?
Wil je lerend werken?
Sta jij aan het begin van je carrière en zoek je een baan waarin je commercieel,
klantgericht en inhoudelijk bezig kunt zijn? Wil jij jezelf ontwikkelen tot een expert
op het gebied van verzekeringen en lijkt het jou leuk om alles te leren van het vak?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

DIT HOUDT DE FUNCTIE IN…
Binnen dit traineeship start je als Junior Specialist en word je klaargestoomd voor
een carrière binnen de verzekeringsbranche. In het begintraject leer je RISK als
bedrijf kennen, maar ook het vak “verzekeren”. Je gaat ervaring opdoen bij
verschillende afdelingen zoals Customer Care, Backoffice en Claims etc.

Hebben we je overtuigd en wil je
binnenkort kennis met ons komen
maken?
Mail je CV en korte motivatie naar:
hanna@risk.nl
of
naar
carmen@overstappen.nl.
Of solliciteer direct:
Ik wil Soliciteren!

Na dit begin traject krijg je de mogelijkheid om je te specialiseren binnen het gebied
wat jou het meeste aanspreekt en stomen we jou klaar tot een echte professional.

JE HEBT HET…
Minimaal MBO werk- en denkniveau
Een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
Minimaal beschikbaar voor 32 uur per week
Bereid om te leren;
Bereid om te investeren in jezelf
Via RISK krijg je de mogelijkheid om je benodigde certificaten te halen, zodat ook jij
de theorie beheerst en onze klanten mag adviseren. Naast het behalen van deze
certificaten biedt RISK ook de mogelijkheid aan om met je persoonlijke ontwikkeling
aan de slag te gaan. Je krijgt een coach aangesteld die jou begeleid gedurende dit
ontwikkelingstraject!

DIT BIEDEN WIJ JOU…
Een mooi salaris
Flexibele werktijden
De mogelijkheid om 36 uur te werken (4×9 uur)
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Premievrij pensioen
Reiskostenvergoeding
Heerlijke lunch in het bedrijfsrestaurant

RISK Verzekeringen
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Gameroom
Gratis sportfaciliteit (boksen en fitness)
Borrels en bedrijfsuitjes
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