
Jedna z największych firm logistycznych na świecie z siedzibą w Polsce w związku z ciągłym 

rozwojem swoich usług poszukuje osób do działu spedycyjnego z doświadczeniem w branży 

ubezpieczeniowej. Rekrutujemy osoby z niepełnosprawnością na stanowisko:  Broker 

Ubezpieczeniowy Licencjonowany – praca stacjonarna w Warszawie, możliwość pracy zdalnej

Podstawowe obowiązki:

• fachowe doradzanie w zakresie najkorzystniejszych dla Klienta rodzajów i warunków ubezpieczeń,

• wyjaśnianie przepisów i klauzul ubezpieczeniowych,

• przeprowadzanie rokowań z ubezpieczycielem stosowanych do otrzymanych ofert i wniosków o 

ubezpieczenie,

• zawieranie wynegocjowanych umów ubezpieczenia,

• przeprowadzanie pertraktacji w sprawie zmian zawartych w umowach lub ich przedłużenia,

• reagowanie w sytuacjach awaryjnych,

Wymagania:

• mile widziane wykształcenie po kierunkach ekonomicznych, prawniczych, 

• co najmniej 2 letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej lub TSL(transport, logistyka, 

spedycja)

• umiejętność planowania i przewidywania, inicjatywa w podejmowaniu nowych działań,

• zdolność do organizowania czasu pracy, analitycznego myślenia,

Oferujemy:  

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w międzynarodowej firmie, z szansą na zdobycie 

nowych umiejętności i kontaktów,

• atrakcyjne wynagrodzenie plus pakiet benefitów,

Aplikacje kandydatów prosimy przesyłać na adres:     

praca@obpon.p  l     

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (RODO)).

Przesłanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż określonym w art. 221 Kodeksu pracy stanowi zgodę na 
przetwarzanie tych danych przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w celu 
prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Informację o rezygnacji z udziału w procesie 
rekrutacji prosimy przesłać na adres: praca  @obpon.pl  
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