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Achmea - De toekomst een stap voor zijn  
 

Wij zijn Achmea 

Verzekeren gaat in deze tijd wel wat verder dan je vakantie of ‘later’. Want hoe regelen we de 
aansprakelijkheid rond het gebruik van drones, de risico’s van zelfrijdende auto’s of het 
uitlenen en verhuren van spullen in de deeleconomie? Deze complexe vraagstukken stellen 
nieuwe eisen aan onder meer de capaciteit, kracht en flexibiliteit van de systemen, netwerken, 
databases en websites. Zeker bij Achmea: met merken als Centraal Beheer (‘Even Apeldoorn 
bellen’), Interpolis (‘Glashelder’), Zilveren Kruis (‘Raad en Daad’) en FBTO (‘Jij kiest’), en circa 
12.500 medewerkers in Nederland, zijn we niet alleen de grootste, maar ook de meest 
vertrouwde digitale verzekeraar van ons land. Denk dan aan ongeveer 10 miljoen klanten met 
elk hun eigen risico’s en verzekeringswensen. Dat betekent dat we een enorme 
verantwoordelijkheid dragen. Kortom, een uitdagende werkomgeving met eindeloos veel 
mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Bij uitstek voor ambitieuze recent afgestudeerde 
academici die al aan de start van hun carrière een hoofdrol naar zich toe durven te trekken in 
ons voortdurende streven om het verzekeren opnieuw uit te vinden.  
 

Data & Achmea 
Werken met big data is de toekomst. Bij Achmea hebben we dagelijks te maken met enorme 
hoeveelheden data. Data die waardevolle aanwijzingen kunnen geven als het gaat om het 
vinden van nieuwe marketingoplossingen. Data die tot grote inzichten kunnen leiden als het 
gaat om innovaties of nieuwe producten. Data die onze klanten helpen bij het voorkomen van 
schade. Data die wij gebruiken bij het doorrekenen en evalueren van risico’s. 
 
Achmea is op zoek naar data-analisten. Vakspecialisten die als geen ander data kunnen 
interpreteren en verbanden kunnen leggen. Die complexe gegevens en feiten vlijmscherp af 
kunnen pellen en door weten te dringen tot de achterliggende vraag. En die weten hoe 
waardevol data kunnen zijn en dit kunnen vertalen naar een waardevol advies. Heb jij de 
kwaliteiten van een goede data analist en zie jij het verband? Speel dan de game! Daarnaast 
is Achmea op zoek naar toekomstig actuarissen. Vakspecialisten die risico’s in kaart kunnen 
brengen en deze op waarde kunnen schatten. Die mede bepalend willen zijn voor de prijzen 
van verzekeringen. En die verantwoordelijkheid kunnen dragen om toe te zien op onze 
solvabiliteit, rentabiliteit en technische voorzieningen. Een belangrijke taak dus! 
 

IT & Achmea 

Achmea is een data-intensieve organisatie en heeft een groeiend digitaal verkeer met klanten 
en andere partijen. En is een organisatie die slim alle denkbare moderne technologieën inzet. 
Kan jij een belangrijke functie aan, waarbij een ingrijpende transformatie plaatsvindt en 
claimsystemen en schadesystemen worden geïntegreerd? Achmea is op zoek naar IT 
management trainees en IT-experts; academici die een uitstekende start van een 
veelbelovende IT-carrière willen maken. Ontdek je waar je goed in bent en wat je écht leuk 
vindt! 
 

Een carrière bij Achmea 
Achmea biedt als innovatieve werkgever stages, werkstudentschappen en banen in een 
moderne en enthousiaste organisatie. De vraagstukken zijn complex en maatschappelijk 
relevant. We kennen, naast een informele sfeer, uitstekende arbeidsvoorwaarden. Er zijn voor 

http://www.centraalbeheer.nl/
http://www.interpolis.nl/
http://www.zilverenkruis.nl/
https://www.fbto.nl/paginas/default.aspx?utm_campaign=FBTO&utm_medium=SponsoredSearch&utm_source=Google&utm_content=fbto_corporate&keyword=fbto&matchtype=e&gclid=EAIaIQobChMI4Nqt_pTF1gIVKxbTCh0-ZQxHEAAYASAAEgIUZPD_BwE
http://www.achmea.nl/
https://www.ziejijhetverband.nl/
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jou ruime mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben een talentship én een 
opleidingsprogramma specifiek voor data analisten en specialistische IT’ers, zodat je je als 
professional uitstekend kunt ontwikkelen op het gebied van zowel vakkennis als 
vaardigheden. Of je kunt kiezen om de opleiding tot actuaris via het Actuarieel Instituut te 
volgen. Of je start je carrière met het IT Management Traineeship. Je krijgt veel flexibiliteit en 
eigen verantwoordelijkheid. Er zijn mogelijkheden om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. 
Wil je weten hoe onze locaties in Nederland eruit zien? Kijk hier om een indruk te krijgen. 
 
Ga jij het verschil maken? Kijk dan even rond en ontdek met welke uitdagingen jij bij Achmea 
te maken krijgt. Of bekijk meteen onze stage opdrachten en vacatures. We hebben je hard 
nodig! 
 

Contactgegevens 

Noor Kok - Campus Recruiter 
T 06 10882913 
E noor.kok@achmea.nl 
W www.achmea.nl of www.werkenbijachmea.nl of www.traineetakeover.nl   

http://www.ag-ai.nl/view.php?action=view&Pagina_Id=462&site=ai
https://www.werkenbijachmea.nl/over-achmea/Paginas/locaties-vestigingen.aspx
https://www.werkenbijachmea.nl/vacatures/paginas/default.aspx?k=%23&r=wbavakgebied=%22AQpBbmFseXRpc2NoDHdiYXZha2dlYmllZAEBXgEk%22
mailto:noor.kok@achmea.nl
http://www.achmea.nl/
http://www.werkenbijachmea.nl/
http://www.traineetakeover.nl/

