Er du Popermos nye kontorassurandør?
Vi søger en engageret, nysgerrig og humørfyldt kontorassurandør
til vores salg- og rådgivningsafdeling
Salg- og rådgivningsafdelingen består af 9 dygtige og engagerede medarbejdere. Du får til opgave at sælge og yde
professionel rådgivning om forsikringer til både nye og bestående medlemmer. Dine aktiviteter vil primært foregå fra
vores kontor i Odense, men der vil også være arrangementer ude af huset. Du vil selvstændigt og i fællesskab med dine
kolleger få ansvaret for, at porteføljen udvikles.
Du har erfaring med salg af private skadesforsikringer, relevant uddannelse fra Forsikringsakademiet, eller du er bare
den rigtige profil og indstillet på at tage sælgeruddannelsen.
Som person har du gennemslagskraft og selvtillid, du er troværdig og har gode formidlingsevner. Din omverden opfatter dig som udadvendt, serviceminded og forandringsparat. Vi forventer, at du kan arbejde både selvstændigt og som
holdspiller.
Vi tilbyder attraktive løn- og ansættelsesforhold, et inspirerende arbejdsmiljø og ikke mindst gode kolleger.
Popermo ønsker høj medlemstilfredshed, et positivt og motiverende arbejdsklima og en styrket markedsposition.
Popermo er i 2017 kåret som det danske forsikringsselskab, der har de mest tilfredse kunder, og det er vores
ambition at fastholde denne position.
Finder du jobbet interessant, sender du din ansøgning og CV til hr@popermo.dk. Ansøgningsfristen er den 20. februar 2018. Ønsker du en uddybning af jobbeskrivelsen, er du velkommen
til at kontakte direktør Henrik Boysen på 50 50 13 00 eller chefen for salg og rådgivning
Linda Brudlykke på 31 37 54 32.
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 kaskoforsikring 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. Efter mere end 50 år i branchen
sælger vi alle private forsikringer til politiansatte og andre udvalgte medlemsgrupper. Popermo er i dag et moderne
forsikringsselskab med mere end 25.000 medlemmer, 31 medarbejdere og en årlig omsætning på 216 mio. kr.

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

