
Forsikring for de udvalgte

Popermo Forsikring GS
C.F. Tietgens Boulevard 38
5220 Odense SØ

Telefon 66 12 94 48
popermo.dk
CVR 61 67 23 11

Popermo er et dansk forsikringsselskab
og er medlem af Garantifonden
for skadesforsikringsselskaber

Vi søger... 
- dig, der kan skabe en personlig relation over telefonen, og som gennem rådgivende samtale kan afdække et forsikringsbehov 
og skabe et salg, hvorved vores medlemmer bliver sikret bedst muligt.

Din kommende arbejdsplads: 
Vores afdeling Salg og Rådgivning består af 8 dygtige og engagerede medarbejdere. Kommer du med på holdet, får du til
opgave at sælge forsikringer og yde professionel rådgivning om forsikringer til både nye og bestående medlemmer.

Dine arbejdsopgaver vil foregå på vores kontor i Odense, hvor du både på selvstændig vis og i fællesskab med dine kollegaer får 
ansvaret for, at vores portefølje udvikles.

Dine kvalifikationer og styrker:
Vi tager gerne imod ansøgninger fra forskellige profiler. Du kan f.eks. have erfaring med rådgivning om eller salg af private
forsikringer, du kan have en relevant forsikringsuddannelse, eller også har du bare den helt rigtige profil til os, kombineret med 
en lyst og vilje til at gennemgå relevant uddannelse.

Som person skal du være troværdig og tillidsvækkende. Du er skarp til formidling, og du har stor gennemslagskraft, hvor du 
samtidig formår at tilgodese medlemmets situation. 

Din omverden opfatter dig som udadvendt, oprigtig, energisk og serviceminded. Vi forventer, at du kan arbejde løsnings-
orienteret, både når det er selvstændigt og som holdspiller. 

Om os:
Popermo Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab, der arbejder for høj medlemstilfredshed, et positivt og motiverende 
arbejdsklima, bæredygtighed og en styrkelse af vores markedsposition. Vi ønsker at være teknologisk tidssvarende og tilbyde 
høj service og brugervenlige digitale løsninger til vores medlemmer.

Som ansat i Popermo er det naturligt, at du bidrager aktivt til den organisatoriske, administrative
og faglige udvikling, og vi sørger naturligvis for grundig oplæring af vores nye kollegaer.

Vi tilbyder attraktive løn- og ansættelsesforhold, et inspirerende arbejdsmiljø og ikke mindst
gode kollegaer.

Finder du jobbet interessant?
Skriv en ansøgning og send den sammen med dit CV til hr@popermo.dk.

Ønsker du en uddybning af jobbeskrivelsen, er du velkommen til at kontakte Linda Brudlykke,
der er chef for Salg og Rådgivning. Linda træffes på 31 37 54 32.

Jobstart er snarest muligt, og samtaler vil derfor blive afholdt løbende.
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Popermo Forsikring GS
Popermo’s historie er fortællingen om initiativrige politiansatte, som i 1963 fik en idé. De ville lave deres eget forsikringsselskab, så de kunne købe billig kasko-
forsikring til deres biler, for politiansatte var jo gode bilister og havde få skader. Ideen blev ført ud i livet, og ’Popermo – vores forsikring’ blev en realitet.

I dag, efter 60 år i branchen, sælger vi alle private forsikringer til politiansatte og andre udvalgte medlemsgrupper. Popermo er nu et moderne forsikringsselskab med 
mere end 28.000 medlemmer, 42 medarbejdere og en årlig omsætning på mere end 250 mio. kr.

Kan du sælge og rådgive
om forsikringer?


