
Ben jij of ken jij iemand die affiniteit heeft met de cumelasector, leergierig is en die zich graag het verzekeringsvak eigen 
wil maken? Dan ben je van harte welkom in ons team van Cumela Verzekeringen.

Cumela Verzekeringen is een onderdeel van de brancheorganisatie Cumela en dé specialist in verzekeringen in de cumela- 
sector. Je wordt intern opgeleid (opleidingstraject) en krijgt volop de mogelijkheid om opleidingen te volgen en je verder te 
ontwikkelen. Het maakt niet uit of je al jaren werkervaring hebt of dat je net klaar bent met je studie, het belangrijkste vinden wij 
dat je positief en klantgericht bent ingesteld. De kneepjes van het verzekeringsvak leren wij je graag.

Cumela Verzekeringen zoekt een nieuwe collega! 
      Nijkerk           4-5 dagen per week 

Enthousiast? Stuur dan je CV en motivatie naar Marion Glaudemans, HR Manager via mglaudemans@cumela.nl.  
Heb je vragen? Neem dan contact op met Bram Caan, Teamleider relatiebeheer via  06 53 23 91 22. 

cumela.nl/verzekeringen

Wat ga je doen? 

Het eerste jaar staat in het teken van leren en jezelf verder 
ontwikkelen. Je maakt kennis met  schadeafwikkeling, 
verzekeringsadvies, administratieve ondersteuning en 
acceptatie. Op elke afdeling werk je een aantal maanden 
mee. Op die manier krijg je een goed beeld. Samen met jou 
kijken we waar je het beste inzetbaar bent. Daarnaast draag 
je bij aan de ontwikkeling en promotie van Cumela Verzeke-
ringen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan projectgroepen 
en input te leveren voor artikelen in de nieuwsbrief. 

Wat vragen we van jou?

• Affiniteit met de sector groen, grond en infra.
• MBO+/HBO werk- en denkniveau. 
• Je wilt je graag ontwikkelen en verzekeringsdiploma’s 

halen. 
• Je hebt goede schriftelijke en mondelinge 

communicatieve vaardigheden.
• Je bent een teamspeler en kunt ook prima zelfstandig 

werken.
• Het is fijn wanneer je in het midden van het land woont.

Wat bieden wij?

Een uitdagende baan in een bedrijf met ruim honderd 
medewerkers, waaronder de helft directe collega’s van 
Cumela Verzekeringen zijn. De werksfeer is open en 
collegiaal en de organisatiecultuur is informeel. Naast een 
leuk team bieden we je: 

• Een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en 
ervaring.

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden en vergoedingen.
• Groei- en ontwikkelingsmogelijkheden.
• 26 vrije dagen en 10 ATV-dagen bij een fulltime 

dienstverband (40 uur).
• Flexibele werktijden en thuiswerkfaciliteiten.


