EXITO BROKER Sp. z o.o.
Jesteśmy firmą brokerską specjalizującą się od wielu lat w ryzykach niszowych. Posiadamy duży, dobrze zdefiniowany,
portfel klientów głównie branży budowlanej, stoczniowej, infrastrukturalnej, choć nie tylko.
Jesteśmy dynamicznym zespołem młodych ludzi, do którego chętnie zaprosimy, ambitnych, pracowitych i pomysłowych
brokerów ubezpieczeniowych, posiadających zdolność analitycznego myślenia i chęć znajdowania rozwiązań dla tematów
trudnych, a czasem beznadziejnych. Właśnie umiejętność nieszablonowego myślenia, szybkość działania i kompetencja,
wyróżniają nas na tle branży brokerskiej.
aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku – BROKER UBEZPIECZENIOWY
Miejsce pracy: Warszawa
Co będziesz robić?

Odpowiadasz za zarządzanie portfelem Klientów oczekujących sprawnej i kompetentnej (a więc odpowiedzialnej) obsługi
w zakresie ubezpieczeń, stałe monitorowanie ich potrzeb, zmian, ich codziennych problemów w zarządzaniu ryzykiem.
Dodatkowo Twoimi obowiązkami będzie przygotowywanie zapytań ofertowych do towarzystw ubezpieczeniowych,
negocjowanie ofert oraz przygotowanie analiz wraz z rekomendacją ofert. Wszystkie działania wspierane są przez zespół
wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem na rynku brokerskim i ubezpieczeniowym.
Kandydaci powinni posiadać:

¾ wykształcenie wyższe,
¾ minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie specyfiki ubezpieczeń podmiotów gospodarczych (ubezpieczenia
majątkowe, kontrakty budowlane, odpowiedzialność cywilna i pozostałe)
¾ bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
¾ zaświadczenie KNF o zdaniu egzaminu uprawniającego do wykonywania czynności brokera
ubezpieczeniowego
¾ zdolność analitycznego myślenia, planowania i organizacji pracy i zadań z uwzględnieniem dynamiki zmian
¾ sumienność w wykonywaniu powierzonych działań, w tym przestrzeganie wewnętrznych procedur
¾ biegła obsługa komputera
¾ wewnętrzny imperatyw własnego rozwoju zawodowego
¾ upór i wytrwałość w negocjacjach z jednoczesnym zachowaniem empatii
¾ umiejętność nawiązywania i budowania długofalowych relacji biznesowych
Co może okazać się atutem:

¾ znajomość przepisów prawa zamówień publicznych (PZP)
¾ gotowość do odbywania podróży służbowych w kraju i za granicę
¾ prawo jazdy z doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów
Oferujemy:

¾ ciekawą, rozwijającą i nieszablonową pracę w kompetentnym i przyjaznym zespole
¾ wsparcie, szkolenia i pomoc przy wdrożeniu do pracy i poznaniu specyfiki produktów, procedur i otoczenia
¾
¾
¾
¾

biznesowego
zatrudnienie na umowę o pracę
atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premia)
ubezpieczenie na życie i zdrowie
praca w systemie rotacyjnym (dom, biuro), w piątki pracujemy do 14.30

KONTAKT – kadry@exitobroker.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 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
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fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest EXITO BROKER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 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.
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