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

Sales Executive Trainee
Druh pracovného pomeru: na dohodu, živnosť
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:










štartovacia pozícia pre budúceho obchodného manažéra,
zapojenie do rozvojového programu Sales Executive Trainee v skupine APROCON s možnosťou
získania obchodných skúseností a pre najlepších získanie manažérskej pozície,
aktívna obchodná činnosť v oblasti neživotného poistenia,
akvizičná činnosť, získavanie nových obchodných partnerov a rozvoj zručností starostlivosti o klientov,
predkladanie a prezentácia poistných návrhov,
účasť na obchodných rokovaniach s poisťovňami o obchodných a technických podmienkach,
účasť na likvidácii poistných udalostí,
zodpovednosť za plnenie vlastného obchodného plánu,
reporting nadriadenému.

Ponúkame:











práca je vhodná pre študenta vysokoškolského štúdia,
príležitosť pracovať pre stabilnú a silnú spoločnosť,
moderné pracovné prostredie a technické zázemie,
zaujímavá spolupráca v perspektívnom odvetví poisťovníctva,
podmienky pre systematický odborný rozvoj,
odborné a komunikačné školenia,
motivačné ohodnotenie zodpovedajúce výkonu,
najlepší získajú manažérsku pozíciu a iné benefity,
priestor pre sebarealizáciu,
vlastný time management.

Požadované vzdelanie:




stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
študent vysokej školy
Zameranie, odbor: ekonomické
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
Požadovaná prax: Pozícia je vhodná pre absolventa: Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti:













študent,
ekonomické vzdelanie je výhodou,
výborné prezentačné schopnosti, komunikatívnosť,
pracovné nasadenie zodpovedajúce cieľu, flexibilita,
disciplinované myslenie a konanie,
zodpovednosť, analytické schopnosti,
samostatnosť a práca v tíme,
ochota prijímať nové informácie, precíznosť v práci,
záujem o trvalé samovzdelávanie,
morálna a občianska bezúhonnosť,
reprezentatívne vystupovanie,
ekonomické vzdelanie nie je podmienkou.

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
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