
Kom groeien bij a.s.r.

Je carrière een 
vliegende start  
geven én impact 
maken?



Over a.s.r.

Kom bij a.s.r. doen waar anderen over praten

Iedereen vindt wel iets. Van wat eerlijker kan. Of wat duurzamer kan. Maar van alleen 
iets vinden of erover praten verandert er niets.

Gelukkig lijkt alleen maar vinden steeds meer iets van toen. En er zijn steeds meer 
mensen die iets doen. Ook bij a.s.r. doen we er alles aan om mensen te helpen 
risico’s te delen en vermogen op te bouwen op een manier die bijdraagt aan een 
eerlijke en duurzame maatschappij.

Ook als werkgever maken we onze beloftes waar. Bijvoorbeeld door jou écht de 
regie te geven over waar je werkt, wanneer je werkt en hoe je je functie invult, door 
te werken aan jouw ontwikkeling en door een inspirerende werkplek te bieden waar 
jij relaxed en productief je werk kan doen.

Spreekt jou dit aan? En wil jij jouw carrière een vliegende start geven? Verdiep 
je dan in ons traineeship of bekijk onze startersfuncties. Tijdens je studie kun je 
bij ons ervaring opdoen via een stage. We denken graag met je mee over een 
afstudeeronderwerp. Ga naar www.werkenbijasr.nl voor meer informatie.
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https://www.werkenbijasr.nl?utm_source=pdf&utm_medium=organisch&utm_campaign=LED


Over a.s.r.

a.s.r. staat op #1 in de Eerlijke Verzekeringswijzer 

a.s.r. toont meeste 
vooruitgang in  
Europa met vrouwen 
op toppositie
In onze RvB is

2/3 vrouw

a.s.r. is #1 Beste Werkgever 
onder de verzekeraars
Volgens onafhankelijk onderzoek 

Bij a.s.r. heb je ruim 
4.000 collega’s

en in de ranking van de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor  
Duurzame Ontwikkeling (VBDO) 
Want wij screenen alle beleggingen zorgvuldig en investeren niet in foute 
bedrijven

En meer dan 2.000 daarvan volgen 
jaarlijks via a.s.r. een opleiding
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Het a.s.r. traineeship

Je vliegensvlug op professioneel én persoonlijk vlak ontwikkelen en je talenten 
onderzoeken: dat is het a.s.r. traineeship.

Ontdekkingstocht naar jouw talenten
Het a.s.r. traineeship duurt anderhalf jaar. Je voert in die tijd gemiddeld 3 
opdrachten uit binnen één of meerdere bedrijfsonderdelen van a.s.r., in een 
vakgebied dat aansluit bij je vooropleiding. Je bedenkt en formuleert deze 
opdrachten samen met het management en je voert deze zelfstandig uit.

Naast je opdrachten volg je samen met je mede-trainees een op maat 
gemaakt ontwikkelprogramma, dat onder meer bestaat uit opleidingen, een 
buddyprogramma en projecten. Je wordt tijdens je traineeship intensief begeleid 
door een mentor (MT-lid) en een loopbaancoach.

Tijdens het traineeship krijg je veel regie en verantwoordelijkheid en de ruimte om 
je eigen pad te vinden. Zo ga jij op ontdekkingstocht naar jouw talenten en ambitie.   
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Dit kun je van ons verwachten

Klik op het blok waar je meer over wil weten en bekijk de video op YouTube!
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https://www.youtube.com/watch?v=l74na4yVpDQ


Baas over je eigen agenda

Wij werken waar het werk is en wanneer er werk is. Je wordt bij ons beoordeeld op je output en deelt je eigen 
tijd in, zodat je werk en privé optimaal kan combineren. Afhankelijk van je agenda bepaal je of het handiger is 
om thuis te werken of naar kantoor te gaan. Dit doe je altijd in overleg met je collega’s. We hebben een  
jaarurennorm en geen vaste roosters, wat betekent dat je bij ons meer kunt werken als het wat drukker is, en 
minder als dat kan. Tijdelijk meer werken compenseer je zoveel mogelijk met tijdelijk minder werken. Want het  
is ook belangrijk om de batterij regelmatig op te laden. 

Dit kun je van ons verwachten

Klik op het blok waar je meer over wil weten en bekijk de video op YouTube!
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Eigen regie en ruimte om te ondernemen
 

Bij ons krijg je ruimte om regie te nemen. Over je loopbaan, je ontwikkeling en je de manier waarop je je werk 
doet. We stimuleren je om verantwoordelijkheid te nemen en we verwachten leiderschap van iedereen. Je mag 
bij ons ondernemen binnen je functie, nadenken over je rol en voorstellen doen om jouw bijdrage nog beter te 
maken. We zijn doorlopend met elkaar in gesprek over doelen, resultaten, gedrag en ontwikkeling. En dat is net 
zo goed jouw verantwoordelijkheid als die van jouw leidinggevende.  

Dit kun je van ons verwachten

Klik op het blok waar je meer over wil weten en bekijk de video op YouTube!
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Informele werksfeer 

Wij doen niet aan strak in pak en altijd ‘aan staan’. Wel aan humor op de werkvloer, koffiemomentjes en openheid 
en interesse in elkaar. Want wie lekker in zijn vel zit, doet zijn werk het best. We vinden het leuk om samen te 
sporten in de sportschool op kantoor en dagen elkaar uit om dagelijks voldoende stappen te zetten. Nu we voor-
namelijk thuiswerken, spelen we virtuele pubquizzen en kletsen we bij vanachter het scherm. Ons management 
heeft (ook) geen vaste werkplek op ons flexibele kantoor. Op de werkvloer kom je dus iedereen tegen en kun je 
iedereen aanspreken. 

Dit kun je van ons verwachten

Klik op het blok waar je meer over wil weten en bekijk de video op YouTube!
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Vitaliteit

We vinden dat we een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om jouw vitaliteit. Daarom investeren we 
in goede werkomstandigheden. Via onze ‘mood monitor’ vragen we je wekelijks te reageren op stellingen 
over vitaliteit, werkgeluk en toewijding. Zo nemen we binnen a.s.r. ‘de temperatuur op’. De resultaten zijn 
aanleiding voor gesprekken in de teams en soms voor interventies. In onze interne sportschool kun je tegen 
een goed tarief sportlessen volgen of zelfstandig gebruik maken van de fitnessapparatuur. Daarnaast mag je 
gratis gebruik maken van a.s.r. Vitality, een wetenschappelijk onderbouwd gezondheidsprogramma dat a.s.r. 
aanbiedt aan particulieren en bedrijven. Omdat we vanwege corona momenteel vooral vanuit huis werken, 
besteden we nu extra veel aandacht aan hoe je thuis gezond kunt werken.

Dit kun je van ons verwachten

Klik op het blok waar je meer over wil weten en bekijk de video op YouTube!
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Verhalen

Op www.werkenbijasr.nl vertellen a.s.r.-collega’s over hun ervaringen.
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Neem contact op met onze recruiters en informeer naar de mogelijkheden om  
te solliciteren op ons traineeship, startersfuncties of een stage. 

 Marguerite Barsingerhorn

  linkedin.com/in/margueritebarsingerhorn/
  WhatsApp: +31 6 51 28 79 29
  marguerite.barsingerhorn@asr.nl

a.s.r. 
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht  www.asr.nl 79

27
8_

02
21

Enthousiast geworden over a.s.r.?

 Xaressa van Berkel

  linkedin.com/in/xaressavanberkel/
  WhatsApp: +31 6 30 08 59 83
  xaressa.van.berkel@asr.nl

@werkenbijasrii werkenbijasr.nl a.s.r.verzekeringen
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