
Vliegende start
Carrière in verzekeringen? Het begint bij jou.
Je staat aan het begin van je carrière. Je zoekt een baan waarin je kunt ontdekken waar je talent en 

je hart liggen. Waarin je in korte tijd veel ervaring opdoet. Bij Meijers vind je zo’n plek. We bieden een 

intensief traject van twee jaar. Je ontwikkelt je eerst in de breedte en daarna ga je in jouw interessege-

bied meer ervaringen opdoen (bijvoorbeeld in commercie, verzekeringen en financiën).

Leren waar je hart ligt
Keuzes maken over je toekomst? 

Dat is nog niet zo makkelijk als 

je aan het begin van je carrière 

staat. Ben je een commercieel 

talent? Passen organisatievragen 

bij je? Of wil je juist inhoudelijk 

bezig zijn? Met het Meijers 

Traineeship maak je kennis 

met alle aspecten van het 

verzekeringsvak. Voor een 

vliegende start van je carrière.

Wij zijn een onafhankelijke makelaar in assurantiën sinds 1973 met ruim 300 
medewerkers. We vinden werken aan je eigen toekomst belangrijk. Daarom krijg 
je veel vrijheid om jezelf te ontwikkelen en te laten zien wat je kan. We begelei-
den profit en non-profit klanten bij hun risico's en verzekeringen. Denk aan grote 
internationale organisaties of bedrijven waar Holland trots op is. Dan gaat het 
over schepen die overdwars liggen in het Suezkanaal, giraffen in dierentuinen 
over de hele wereld, tot urban bars en clubs. 

Volop mogelijkheden
Een aantal bouwstenen staat natuurlijk vast. Maar het overgrote deel bepalen we 
na onze kennis making. We hebben volop mogelijkheden, want er is bij Meijers 
genoeg te doen. Zo start de ene trainee aan de commerciële kant en kiest een 
ander juist voor een specialisme. Zo krijg je heel concreet inzicht in onze werk-
zaamheden en bedrijfscultuur.



Nieuwsgierig? 

Wij zijn in elk geval benieuwd naar jou. We organiseren een Inhouse dag 

waarop onze deur openstaat om te komen kijken. En we plannen graag een 

persoonlijke kennismaking in. We horen graag over jouw drijf veren, leiden je 

rond en vertellen meer over wat we je kunnen bieden. 

Neem contact op met één van onze recruiters: Romy van Schaik of Danielle 

Rijkmans–Buskermolen via 020 642 05 24 voor meer informatie.

Het trainee
programma 
bij Meijers 
Een traineeship bij Meijers duurt gemiddeld twee jaar, 

een flitsende start van je carriere. Je start meteen in een 

serieuze functie waarbij je zo’n 20% van je tijd beschik-

baar hebt voor persoonlijke ontwikkeling. Denk daarbij 

aan train ingen, projecten en coaching. Afhankelijk van 

je werkervaring en je opleidingsniveau ligt je startsala-

ris tussen € 2500-2800. Binnen twee jaar stroom je door 

naar een functie die bij je past. 

Wat verwachten we van je?
Je hebt een hands-on mentaliteit, staat open voor ontwikkeling en 
bent gepassioneerd in alles wat je doet. Je neemt veel initiatieven en 
verder ben je communicatief en sociaal sterk. Je ziet kansen en die 
pak je. 

• Je bent een starter met ambitie 
• Je hebt maximaal 2 jaar werkervaring 
• Je hebt een afgeronde hbo en/of wo-opleiding 
• Je bent communicatief, sociaal vaardig en proactief 
• Je bent uitstekend in het Nederlands en goed in het Engels 



De vijf pijlers van 
het traineeship

Coaching on-the-job
Het verzekeringsvak leer je in de praktijk. 

Je werkt volop mee in het team en laat zien wat je kan. 
Geregeld ga je mee naar klanten en leert zo alles over onze 
dienstverlening. Vul je kennis aan met seminars, events en 
inspirerende lunchmeetings.

Samen starten 
Fun op de werkvloer is zó belangrijk. 

Je begint met een groep starters en samen ga je er de 
komende twee jaar tegenaan. Je vindt elkaar in een 
uitgebalanceerd programma waar inhoud en ontspanning 
samenkomen.

Leer het vak
Leg een solide basis voor je hele loopbaan. 

De basis voor je verzekeringskennis leg je door het behalen 
van de relevante Wft-diploma’s. Wft staat voor Wet financi-
eel toezicht, gemonitord door de AFM. Daarnaast volg je 
diverse relevante trainingen.

Internationaal 
Verbreed je horizon over de grenzen. 

We hebben veel klanten met buitenlandse belangen en 
internationale connecties. Tijdens je traineeship maak je 
actief kennis met het Worldwide Broker Network (WBN) 
via een conferentie of korte stage. 

Persoonlijke groei 
Het ingrediënt voor succes. 

Samen met onze externe opleidingsspecialist Mind Work 
Productions onderzoek je wat je talenten en ambities zijn 
én de punten waar je nog aan wilt werken. Ook kun je kie-
zen voor individuele coaching.
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(020) 642 05 24
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www.meijers.nl/werken-bij 

Drive vanuit het hart

Vrij denken

Samen bouwen aan relaties

Executiekracht

Onze cultuur, 
onze kernwaarden
Bij Meijers zijn we altijd bezig met 

en voor onze klanten. We zijn voort

durend op zoek naar oplossingen 

waardoor zij zeker verder kunnen. 

We houden ervan om nieuwe 

wegen te ontdekken. Dynamisch. 

Met elkaar. Vanuit een veilige 

basis. De open sfeer  zorgt voor het 

vertrouwen om nieuwe uitdagingen 

met fris enthousiasme aan te 

kunnen vliegen. Je staat er nooit 

alleen voor.

Vliegende start bij Meijers
 

• Meijers is een familiebedrijf, dat vóel je als je binnenstapt. 
Ambitieus, wendbaar en laagdrempelig.

• Je krijgt een breed takenpakket met veel ruimte voor 
initiatief en ontwikkeling. Je wordt onderdeel van 
een team dat goed op elkaar is ingespeeld.

• Meijers-klanten willen een persoonlijke aanpak. Je leert om 
sparring partner te zijn en hoe je iets kunt betekenen.

• De beste, gezonde lunches, veel fun en interessante vraagstukken. 


