LOOP JOUW VERZEKERINGSADVISEUR STAGE BIJ HET
INNOVATIEFSTE EN LEUKSTE BEDRIJF BINNEN DE
VERZEKERINGSSECTOR!
Ondernemers helpen hun dromen na te jagen
Als stagiair verzekeringen ben je in het bezit van je Wftdiploma’s en ga je aan de slag in een leuk en jong
adviseursteam waarbij je ondernemers gaat helpen met het
afdekken van zijn of haar ondernemersrisco’s.
Hoe ziet jouw werkdag bij Yezzer eruit?
Ondernemers doen via Yezzer een aanvraag voor een
bedrijfsverzekering. Op basis daarvan begeleid jij de
ondernemer per mail en telefoon met het in kaart brengen
van de ondernemersrisico’s. Samen met de ondernemer doe
je een risico scan en adviseer je welke maatregelen hij of zij
kan treffen.
Als stagiaire help je de ondernemer met het vinden van de
verzekering die het beste past bij de situatie en stuurt een
offerte. Daarnaast verzorg je de administratie rondom de
klant. Iedere klant is anders en dat maakt het werk heel
divers.
Wat nog meer?
Naast het adviseren van klanten help je mee met het
ontwikkelen en verbeteren van de producten en
dienstverlening. Yezzer is een start- up en wij horen graag
nieuwe ideeën. Er is altijd ruimte voor het inbrengen en
uitvoeren van nieuwe initiatieven en ideeën.

OVER YEZZER
In 2014 is Yezzer opgericht met de
gedachte dat het afsluiten van
ondernemersverzekeringen veel
makkelijker moet kunnen. Zonder gedoe
en online. Zodat ondernemers hun
dromen kunnen najagen. Door online te
werken (met persoonlijke contact),
onafhankelijk (dus ruime keus) en vanuit
een collectief (samen staan we sterker
tegenover de verzekeraars). Daardoor
kan het betaalbaarder en makkelijker.
Inmiddels hebben al duizenden
ondernemers hun verzekeringen via Yezzer
geregeld. Yezzer is opgezet door
ondernemers voor ondernemers.

jolien@yezzer.nl

088 – 939 2500

DIT BEN JIJ!
•
•
•
•
•
•

Je volgt een HBO opleiding in de bank- en
verzekeringswezen en beschikt over Wft- diploma’s
Een baan in de financiële sector lijkt je leuk en je
wordt enthousiast van nieuwe technologieën
Je hebt sterke communicatieve vaardigheden
Teamplayer maar kan ook goed zelfstandig werken
Je bent tenminste 4 dagen per week beschikbaar
Je bent op zoek naar een meeloopstage voor 4 - 6
maanden, startdatum in overleg.

DAAR STAAT TEGENOVER!
•

•
•
•
•

•
•

Een allround stage in verzekeringen in Amsterdam
waarbij jouw persoonlijke ontwikkeling een boost
krijgt
Werkervaring opdoen bij het innovatiefste, leukste en
snelst groeiende verzekeringsplatform van Nederland
Ruimte voor het inbrengen en uitvoeren van nieuwe
initiatieven en ideeën
Leuke en informele startup werksfeer
Stagevergoeding van €400 p.m.
Gezamenlijke lunches, lekkere koffie, bootje varen,
poolbiljart en VR- gamen
De mogelijkheid om met ons mee te groeien na je
stage!

SFEER
Met successen en tegenslagen hebben
we onze dienstverlening steeds verder
verbeterd. Want… zonder tegenslag geen
overwinning! En dit kenmerkt onze
werkmentaliteit: fouten maken is menselijk
en jezelf verbeteren ook. We horen graag
ideeën voor nieuwe initiatieven, of je nou
een week of al drie jaar bij ons werkt.
Daarnaast hangt er een gezellige sfeer op
kantoor en lunchen we altijd gezamenlijk.
Humor en lachen vinden we belangrijk.
Geen mensen in pak en veel variatie in je
dagelijkse werkzaamheden, zoals je dat
alleen bij start-ups ziet.
Yezzer is het bewijs dat werken in de
verzekeringssector ook leuk kan zijn!

