
 
 
 

Stageplaats bij Vereinigte Hagel Nederland te Smilde (Drenthe) 
 
 
Studie: 
Voor MBO niveau 4 / HBO opleiding 
Studierichtingen o.a. bank- en verzekeringswezen/ bedrijfskunde/ financieel/ commercieel/ 
marketing 
 
Het zou mooi zijn als: 
-Je affiniteit hebt met de agrarische sector 
-Bezig bent met je WFT/ WFT proof bent 
-Ons kunt ondersteunen op Social media gebied of goed bent in instructie filmpjes maken 
-Collegiaal bent maar ook zelfstandig kunt werken 
-Nauwkeurig bent 
-Klantgericht bent 
-Kennis hebt van de Duitse taal 
 
Wij bieden: 
-Meewerkstage/ meeloopstage aangeboden voor 4 á 5 werkdagen vanaf februari tot juni/juli 2019. 
-Je werkt mee op ons kantoor en ondersteunt de commerciële binnendienst.  
-Aan de telefoon en per email ben je het aanspreekpunt voor verzekerden, intermediairs en 
medewerkers in de buitendienst.  
-In de voorjaarsperiode ligt de nadruk op het verwerken van binnenkomende stukken als 
teeltplannen en (wijzigings)aanvragen voor onze verzekerden.  
-Daarnaast ga je op kleine schaal offertes maken en help je met het aannemen en verwerken van de 
schademeldingen. 
-Er is ook ruimte voor uitvoeren van een onderzoek, o.a. wij willen graag nog meer weten over de 
wensen van onze (potentiële) klanten. Hierbij kun je ook denken aan vraagstukken over 
administratieve, communicatieve en marketing aspecten rondom onze verzekeringen.  
-Stage vergoeding  
 
Wij zijn: 
Vereinigte Hagel Nederland,een weersverzekeraar voor alle gewassen op het open veld in Nederland 
en België (Vlaanderen). In Nederland zijn de gewassen te verzekeren tegen hagel, storm, zware 
regen, vorst, droogte, sneeuwdruk, ijzel, erosie en brand door bliksem. In onze klantenbestand vindt 
je verzekerden met aardappelen, uien, graan, groenten, appels en peren, bessen, bloembollen, 
boomkwekerij producten en nog veel meer. Onze verzekerden kunnen kiezen voor een basis 
hagelverzekering of een uitgebreidere  verzekering met subsidie van de overheid. Vereinigte Hagel 
biedt altijd de beste dekking en kwaliteit en zekerheid. 
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Duitsland, in Gießen, met onze collega´s op het hoofdkantoor is 
dagelijks contact. Vereinigte Hagel is niet alleen in Duitsland gevestigd, maar ook in Italië, Litouwen, 
Letland, Kroatië, Denemarken, Polen, Luxemburg. Hierdoor is risicospreiding over heel Europa een 
sterk punt.  


