
   

 
BEN JIJ DIE JUNIOR 
VERMOGENSBEGELEIDER DIE SNEL 
CHAMPIONS LEAGUE WIL SPELEN? 
 

Start dan bij AVÉ Vermogensbegeleiding als trainee! 

 

Eerst even over ons 
Avé Begeleiding. Aangenaam! Wij werken op onafhankelijke basis voor particulieren, 
stichtingen en instellingen met een groot tot zeer groot belegbaar vermogen. Onze kerntaak 
ligt in het monitoren van rendementen en risico’s. Dat doen we met geavanceerde tools die 
we in eigen beheer hebben ontwikkeld. Die unieke data en inzichten stellen we vervolgens 
beschikbaar aan onze klanten. En dat is waar jouw expertise uiteindelijk komt te liggen: jij 
zorgt dat klanten, mede op basis van die data en inzichten, de juiste keuzes maken. 

 

Wie ben jij? 
Je hebt een hbo of (nog liever) wo werk- en denkniveau, bent analytisch én contactueel sterk 
en hebt een sterke affiniteit met beleggen. Dat is dan ook de wereld die je na je opleiding in 
wilt stappen. Vraag is: start je in de ‘kelderklasse’, in de verwachting of ijdele hoop dat je snel 
een paar klassen promoveert? Of wil je meteen Champions League spelen, waarbij je in de 
leer gaat bij een zeer ervaren vermogensbegeleider? Want die kans krijg je bij ons! 

 

Hoe ziet je traineeship eruit? 
Dat is afhankelijk van je kennis en expertise en bepaal je mede zelf. Je start in ieder geval met 
een training on the job, waar je leert om met de tools te werken die wij in eigen huis 
ontwikkelen en beheren. Wil je een aanvullende opleiding gaan doen, dan kan dat; deels zelfs 
onder werktijd. Daarnaast ga je al direct met een ervaren vermogensbegeleider mee op pad. 
Al naar gelang je leercurve, zul je steeds meer verantwoordelijkheden en taken krijgen, om 
uiteindelijk zelfstandig vermogende klanten te kunnen begeleiden bij het beheren van hun 
vermogen. 

 

 

 



   
 

Wat bieden we je? 
De kans om op het juiste moment in te stappen in een bedrijf met goede perspectieven en 
mooie klanten, die dicht bij de samenleving staan. Je krijgt alle ruimte om jezelf te 
ontwikkelen, onder andere via studies. Uiteindelijk bieden we je een zeer uitdagende functie, 
veel bewegingsvrijheid en bovenal een fijne werkplek en leeromgeving binnen een authentiek 
bedrijf dat ‘gewoon’ nog constructief met klanten aan vermogens wil bouwen. Afhankelijk van 
je opleiding, je kennis en ervaring ligt je startsalaris op € 2.700 tot € 4.000 euro per maand op 
basis van een fulltime dienstverband. 

 

Kom, maak ons sterker! 
Zin in deze functie bij een klein, gedreven team? Stuur je cv met korte motivatie naar Onno 
Akkermans: onno.akkermans@ave-begeleiding.nl. Meer info vind je op onze site. Of bel 
anders gerust: 06 58 969 212. 
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