
 

 

 

 

 

 

Junior adviseur  (code RKA) 

Wie zijn wij? 

Raadgevers Kuijkhoven adviseert startende en ervaren medische professionals, zoals tandartsen, huisartsen en 
medisch specialisten. Wij ondersteunen onze klanten vanuit verschillende disciplines bij al hun financiële en 
ondernemer gerelateerde zaken. We zijn groot genoeg om de juiste kennis in huis te hebben en slagvaardig 
genoeg om precies te weten wat er speelt in de praktijk en het vakgebied. We kennen onze klanten persoonlijk 
en bieden oplossingen op maat. Van financiële planning, fiscaliteit, arbeidsongeschiktheid, verzekeringen en 
hypotheken tot conflictbemiddeling en fusies. 

Al deze activiteiten zijn ondergebracht onder één dak in De Bilt waar intensief wordt samengewerkt. Met 
verschillende labels zijn wij actief in de wereld van de medische ondernemer, zo richt Sikking Advies zich op 
verloskundigen en de markt van fysiotherapeuten, Robbie Kompleet houdt zich bezig met belastingadvies en 
administratie.  

Wat bieden wij? 

Een intensief traineeship van anderhalf tot twee jaar. Als junior adviseur word je intern opgeleid, je loopt als 
het ware stage bij verschillende afdelingen/teams. Naarmate je kennis en adviesvaardigheden toenemen zul je 
meer praktijkadviseurs ondersteunen en meegaan naar klanten. Op de middellange termijn is het de bedoeling 
dat je start met het opbouwen van een eigen portefeuille die kan bestaan uit een of meerdere klantgroepen 
binnen Raadgevers Kuijkhoven. 

Wie ben jij? 

Wij zoeken iemand met een HBO- of WO achtergrond, nu bezig met haar/zijn eerste baan. Misschien weet je 
nog niet precies wat je wil maar merk je dat je het leuk vindt om mensen te adviseren, creatief om te gaan met 
vraagstukken en samen te werken. Raadgevers Kuijkhoven gaat langdurige relaties aan met haar klanten, wij 
zijn op zoek naar iemand die hierin mee wil groeien. 

Is je interesse gewekt? Stuur je cv met korte motivatie naar Marlies Meyer,  mmeyer@raadgevers.nl. Zij geeft 
je graag meer informatie tel. 030 – 2525400. 
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