APROCON INSURANCE s.r.o. Apollo Business Center II Prievozská 4B 821 09 Bratislava

Poistný maklér/podriadený finančný agent
Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť, s.r.o.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:











zodpovednosť za pridelených klientov,
správa poistenia, analýza rizík a spracovávanie poistných produktov pre klientov,
komunikácia s poisťovňami o obchodných a technických podmienkach poistenia pre klientov,
aktívna akvizícia nových klientov,
uzatváranie poistných zmlúv,
evidencia poistných zmlúv a práca s klientskou databázou,
súčinnosť pri likvidácii poistných udalostí,
príprava a účasť na marketingových kampaniach,
úprava www stránok spoločnosti (CMS),
služobné cesty.

Ponúkame:







kolektív skúsených kolegov a vedenie spoločnosti vyžadujúce najlepšie výkony,
moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
zaujímavú spoluprácu v perspektívnom odvetví,
podmienky pre systematický odborný rozvoj,
ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
rozvinutý systém odmeňovania a benefitov,

Požadované vzdelanie:




stredoškolské s maturitou,
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
vysokoškolské I. alebo II. stupňa,

Zameranie, odbor: ekonomické, právne,
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – aktívne
Počítačové znalosti - používateľ:





Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz: B (minimálne 2 roky praxe)
Požadovaná prax: na pozícii v oblasti neživotné alebo životné poistenie – 1 rok
Osobnostné predpoklady a zručnosti:











ekonomické vzdelanie nie je podmienkou,
preukázateľné skúsenosti s obchodnými rokovaniami a prezentáciami (výborné prezentačné schopnosti,
komunikatívnosť),
orientácia a znalosti v oblasti poisťovníctva,
zodpovednosť a samostatnosť ale aj tímový prístup,
vysoké pracovné nasadenie, časová a priestorová flexibilita,
analytické myslenie,
precíznosť, disciplína a inovačný prístup k práci,
záujem o trvalé a kvalitné sebavzdelávanie,
morálna a občianska bezúhonnosť,
reprezentatívne vystupovanie.

Váš životopis v slovenskom jazyku a anglickom jazyku posielajte spolu s fotografiou a motivačným listom, v ktorom uvediete,
prečo ste vhodný/á kandidát/ka na danú pozíciu a ako presne spĺňate naše požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti.
Web : aprocon.eu E-mail : poistenie@aprocon.eu Mobil: 0904 590 590
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
APROCON INSURANCE s.r.o. so sídlom Landererova 1, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 58787/B, IČO: 44 765 550
s povolením NBS na výkon sprostredkovania poistenia poisťovacím agentom, číslo licencie PAG 096 759
APROCON BUSINESS GROUP
Projekty I Poistenie I Financie I Poradenstvo

