RECRUITMENT

COLONNADE INSURANCE S.A. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

SALES PROJECT ASSOCIATE
A CÉGRŐL
A Colonnade Insurance S.A. lakossági és vállalati biztosítások szakértője. A Fairfax Financial
Holding Limited (Fairfax) a torontói tőzsdén jegyzett nemzetközi pénzügyi szolgáltató
holdingtársaság tagjaként Luxemburgban került bejegyzésre és 7 fióktelepével decentralizáltan
működik Közép- és Kelet Európában. 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.

A POZÍCIÓ
Társaságunknál a Sales Project Associate a disztribúciós igazgató szakmai asszisztense.
Olyan üzleti szemléletű koordinátor, aki a különböző értékesítési csatornák működését elemzi
és koordinálja, és értékesítési témájú projekteket szervez és dokumentál.

A pozíció betöltésével a kolléga:
• Szervezi és dokumentálja sales management csapat üléseit, nyomon követi és
riportálja a feladatok végrehajtását,
• Helyi és nemzetközi projektekben képviseli a területet. Részt vesz a projektek
dokumentációjában, koordinálja az információ-áramlást a több csatornát vagy osztályt
érintő feladatok végrehajtása során,
• Piackutatásokat, termékösszehasonlításokat, elemzéseket és riportokat készít a
szakértőkkel együttműködve, adatokat és információkat szemléltet,
• Segíti a disztribúciós igazgatót az értékesítési stratégia végrehajtásában,
• Prezentációkat készít, szükség esetén részt vesz megbeszélések és rendezvények
lebonyolításában,
• Megjeleníti és képviseli a Colonnade értékeit a szervezetben.
A POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
•
•
•
•

Felsőfokú végzettség (egyetemi végzettség, gazdasági vagy marketing terület előnyt
jelent)
Magabiztos angol nyelvtudás szóban és írásban,
MS Office programokban való jártasság (Powerpoint és Excel készségszintű
használata),
Jó kommunikációs- és szervezőkészség, megoldásorientált szemlélet.

ELŐNYT JELENT
•

Sales/marketing/agilis projekt területen szerzett tapasztalat.
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AMIT KÍNÁLUNK
• Folyamatos szakmai fejlődési lehetőséget;
• Széleskörű alkalmazotti juttatásokat;
• Akár heti két nap otthoni munkavégzést;
• Biztos, teljes munkaidős állást;
• Hosszú távú munkalehetőséget egy olyan munkahelyen, ahol Értékeink a gyakorlatban
is megvalósulnak.
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.
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.

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

