RECRUITMENT

COLONNADE INSURANCE S.A. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

ÉRTÉKESÍTŐ MUNKATÁRS
(FŐÁLLÁS)

A CÉGRŐL
Társaságunk a Colonnade Insurance S.A. Luxemburgban került bejegyzésre és
Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Bulgáriában,
Romániában illetve Ukrajnában rendelkezik irodákkal. Tulajdonosunk a Fairfax Financial
Holding Limited (Fairfax) a torontói tőzsdén jegyzett nemzetközi pénzügyi szolgáltató
holdingtársaság, amely világszerte több mint 20 biztosító és viszontbiztosító tulajdonosa.
A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe tevékenységét 2016-ban kezdte
meg. Célunk, hogy a kelet-európai régióban a Colonnade az elsőrangú
ügyfélkiszolgálásról és az innovatív megoldásairól legyen ismert.

RÉSZLETEK
Munkavégzés helye: Rugalmas (Magyarország területe)
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

AKIT KERESÜNK
Olyan kollégát keresünk, aki nem csak ügyfélorientált és jó kommunikációs készségekkel
rendelkezik, de az országon belül is szívesen utazik saját autójával, hogy biztosítási
termékeinket értékesítse partnercégeink munkavállalóinak.

FŐBB FELADATOK
•
•
•
•
•
•

Kockázati biztosítási termékek értékesítése a Colonnade partnercégeinek
munkavállalói részére,
ügyfelekkel való kapcsolatépítés,
együttműködés a társosztályokkal egyénileg és csapatban,
értékesítési jelentések készítése a közvetlen felettes részére,
az értékesítéshez és termék-promócióhoz kapcsolódó egyéb feladatok
elvégzése,
rendszeres belföldi utazások/látogatások a partnereknél (csak belföld).
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AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK
A következők szükségesek a pozíció sikeres betöltéséhez:
• B kategóriás jogosítvány és saját gépjármű,
•

ügyfélorientált, etikus értékrend,

•

kiváló kommunikációs készség,

•

eredményorientáltság,

•

önálló munkaszervezésre, munkavégzésre való képesség,

•

csapatmunkára való képesség,

•

elhivatottság az intenzív munkavégzés iránt,

•

felhasználói szintű számítógépes ismeret,

•

legalább középfokú végzettség,

•

értékesítési tapasztalat és lakossági biztosítási termékek értékesítési ismerete
előny.

AMIT KÍNÁLUNK
•
•

•
•

Munkaviszonyt teljes munkaidővel,
alapbérből és értékesítési jutalomból álló juttatási csomagot Cafeteriával,
hozzájárulást a saját gépjárművel történő munkavégzés költségeihez, valamint
további munkavállalói lehetőségeket,
nagyfokú önállóságot egy összetartó, stabil csapatban,
folyamatos szakmai fejlődési lehetőséget.

JUTTATÁSOK
•
•
•
•
•

Laptop
Mobiltelefon
Cafeteria
Szakmai tréningek
Nyelvtanulás támogatása

A COLONNADE VÍZIÓJA
Hiszünk a tisztességben és őszinteségben, mely üzletünk és kapcsolataink alapját képezi!
Transzparens termékeket és kárrendezést nyújtunk, melyek megfelelnek a változó világ
kihívásainak!
A COLONNADE ÉRTÉKEI
• Az őszinteség és a feddhetetlenség, mint alapvető értékek jelennek meg
kapcsolatainkban, amellyel szemben nem ismerünk kompromisszumot.
• Eredményorientáltak vagyunk.
• Csapatjátékosok vagyunk, nem az önös érdekek vezérelnek bennünket. A
konfrontatív stílus számunkra elfogadhatatlan. Értékeljük a lojalitást – Fairfax és
a kollégák felé is.
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•
•

•
•
•
•

Keményen dolgozunk, ugyanakkor ez nem mehet a család rovására.
Folyamatosan keressük az új lehetőségeket, de minden esetben keressük a
kockázatok minimalizálásának lehetőségeit és a befektetéseink, eszközeink
védelmét.
Vállalkozó szelleműek vagyunk. Bátorítjuk a kalkulált kockázatvállalást.
Hibázhatunk, de a tévedéseinkből tanulnunk kell.
Sohasem fogjuk kockáztatni a cégünk jövőjét egyetlen projekt vagy akvizíció
miatt.
Hiszünk abban, hogy a vidám munkahelyi légkör komoly értékkel bír.
Vállalatunkról bővebben weboldalunkon olvashat.

JELENTKEZZ MOST!
Ha szívesen csatlakoznál hozzánk, örömmel várjuk önéletrajzodat az alábbi e-mail
címre:
karrier@colonnade.hu

