CBP Solutions Poland Sp. z o.o.
Naszym Klientem jest Europejska spółka o ugruntowanej pozycji na rynku z branży pośrednictwa
ubezpieczeniowego, specjalizująca się w dostarczaniu produktów ubezpieczeniowych do multiagencji oraz do
banków. Współpracujemy w Europie z ponad 120 bankami, pośrednikami kredytowymi i ubezpieczycielami.
Przenosimy 25 lat doświadczeń z rynku europejskiego na rynek polski.
Aktualnie, w związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Regionalny Przedstawiciel Handlowy
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za rozwój sprzedaży opartej o współpracę z Partnerami Sieci
Zewnętrznej – niezależne Agencje oraz banki.
Do głównych zadań osoby na tym stanowisku będzie należeć:

▪

Realizację założonych planów sprzedażowych zgodnie z polityką handlową firmy

▪

Opiekę i stały kontakt z istniejącymi już Partnerami w danym regionie (sieci zewnętrzne – multiagencje oraz
banki)

▪

Aktywne i efektywne pozyskiwane nowych możliwości współpracy w poszczególnych kanałach

▪

Samodzielne prowadzenie projektów sprzedażowych

▪

Profesjonalne doradztwo i stałą obsługę Partnerów przy merytorycznym wsparciu oraz prowadzeniu szkoleń
produktowych w zakresie ubezpieczeń

▪

Systematyczne raportowanie efektów swojej pracy
Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

▪

Młodość ducha i ambicja, uśmiech na twarzy oraz pozytywne nastawienie do życia i do pracy

▪

Umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami i wysokie umiejętności interpersonalne

▪

Wysoko rozwinięta komunikatywność i wysoka kultura osobista

▪

Umiejętność organizacji pracy własnej

▪

Doświadczenie w zakresie lub gotowość do wystąpień i prowadzenia szkoleń

▪

Mile widziane doświadczenie w branży ubezpieczeniowej oraz znajomość rynku bankowego i/lub
multiagencyjnego

▪

Mile widziane doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń na życie

▪

Prawo jazdy kat. B.

Jako firma oferujemy:

▪

Możliwość rozwoju zawodowego w branży finansowej

▪

Możliwość nieograniczonego wynagrodzenia odpowiadającego wkładowi pracy

▪

Narzędzia pracy (laptop, telefon, Internet)

▪

Przyjazną atmosferę pracy w profesjonalnym i doświadczonym zespole.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez CBP Solutions Poland
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest CBP Solutions Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al.
Jana Pawła II 25. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne.

