Zyskaj doświadczenie!
Praktyka/staż zawodowy w ubezpieczeniach
W związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukujemy kandydatów, którzy wiążą swoją karierę
zawodową z rynkiem ubezpieczeń, do odbycia praktyk/stażu zawodowego na stanowisku:

Asystent/-ka w kancelarii brokera ubezpieczeniowego
Proffman Broker Sp. z o.o.
Na rynku ubezpieczeń funkcjonujemy już od
1993 roku. Od lat z powodzeniem
prowadzimy
kompleksową
obsługę
ubezpieczeniową wielu Klientów sektora
publicznego, komercyjnego, jak i klientów
indywidualnych. Opieramy się na stabilnej
kadrze
brokerów
ubezpieczeniowych
posiadających
wysokie
kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe.
Działalność firmy prowadzona jest przede
wszystkim na obszarze terytorium Polski, w
szczególności w części zachodniej i północnej
kraju,
będącej
dla
niej
regionem
strategicznym. Jesteśmy zarejestrowani jako
broker ubezpieczeniowy w wielu krajach EU,
co ułatwia dostęp do międzynarodowego
rynku
ubezpieczeniowego.
Stale
współpracujemy z naszymi partnerami
(m.in. Lloyd’s Europe czy Hamburger Yacht
Versicherung Schomacker)
Nasza kancelaria jest jedynym nielicznych
brokerów ubezpieczeniowych w Polsce
posiadających certyfikat jakości ISO
w
zakresie
czynności
brokerskich,
co potwierdza i gwarantuje wysoką jakość
oferowanych przez naszą firmę usług.

Więcej na www.proffman.pl

Wymagania
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w
stopniu komunikatywnym,
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,
- rzetelność i skrupulatność w realizacji powierzonych
zadań oraz samodzielność i umiejętność właściwej
organizacji pracy,

Zakres obowiązków
- wsparcie zespołu brokerów w zakresie realizacji
czynności brokerskich,
- administrowanie dokumentacją ubezpieczeniową,
- przygotowywanie pism i dokumentów
ubezpieczeniowych,
- obsługa dedykowanych branżowych systemów
informatycznych
- wsparcie w zakresie prowadzonych działań
marketingowych

Co oferujemy
- możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
oraz poszerzenia wiedzy branżowej,
- uczestnictwo szkoleniach, dostęp do bazy wiedzy
- praca w przyjaznym, doświadczonym zespole
- doskonalenie umiejętności posługiwania się
branżowym językiem obcym,
- uzyskanie referencji,
- po zakończeniu stażu istnieje możliwość dalszego
zatrudnienia,
- wynagrodzenie po okresie przeszkolenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: hr@proffman.pl
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 Proffman Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 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.

Proffman Broker Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Mickiewicza 19, 70-383 Szczecin

Biuro: ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin

e-mail: hr@proffman.pl

telefon: +48 532 521 151

