SALES REPRESENTANT – ERGO Pro
Společnost:
ERGO Pro spol. s r.o.
Adresa:
Celá ČR
ERGO Pro, spol. s r. o. je 100% dceřinou společností ERGO pojišťovny, a.s. Od svého
založení jsme vlajkovou odbytovou organizací nabízející primárně exkluzivní produkty
společností, které jsou součástí koncernu ERGO International.
ERGO Group AG je jednou z největších pojišťovacích skupin v Německu a Evropě.
Celosvětově je tato skupina zastoupena ve více než 30 zemích a soustředí se
především na regiony Evropy a Asie. ERGO nabízí široké spektrum pojistných a
spořicích produktů a dalších služeb.
ERGO Pro působí v 7 zemích Evropy, můžeme proto čerpat ze zkušeností a praxe
našich zahraničních kolegů.
Od roku 2015 jsme v ČR rozšířili nabídku poradenství o další finanční a pojistné
produkty, které nejsou součástí produktové nabídky pojišťovny ERGO v ČR. Můžeme
tak našim klientům pomoci vyřešit jejich potřeby také v oblasti hypotečního a
spotřebitelského financování, stavebního spoření nebo povinného a havarijního
pojištění. Naši poradci jsou tak schopni zajistit našim klientům komplexní péči na
profesionální úrovni.

SALES REPRESENTANT – ERGO Pro
Náplň práce:
Pokud jste dynamická a komunikativní osobnost s drivem, baví Vás práce v terénu a
budování dlouhodobých vztahů, jste správný kandidát na pozici Sales Representant.




Akvizice nových klientů s využitím nabídky exklusivních produktů ze
skupiny ERGO
Tvorba a nabídka komplexního řešení finančních potřeb na míru jak
stávajícím, tak i novým klientům
Péče o svěřený kmen klientů

Požadujeme:
- Min. SŠ vzdělání
- Orientaci na skutečné potřeby klienta
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti
- Pečlivost, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, flexibilitu
- Orientaci na výsledky a cíle
- Time management

- Dynamická osobnost, drive a energie
- Časová flexibilita
Co pro vás máme my?







Perspektivní, dlouhodobou a zajímavou spolupráci v nadnárodně působící
společnosti s možností kariérního růstu
Férový a transparentní odměňovací systém
Záleží nám na tom, abyste se dále vzdělávali a profesně rostli.
Průběžnou podporu, motivační programy
Nástup je možný kdykoli
Startovací bonus

Benefity:





Home office
Flexibilní pracovní doba
Motivační systém
Příspěvky na kancelář

Úspěšnému kandidátovi společnost nabízí dlouhodobou perspektivu spolupráce,
zázemí prosperující firmy, odpovídající platové ohodnocení závislé na výkonu.

Informace o pozici
Společnost:
ERGO Pro spol. s.r.o.
Adresa:
Celá ČR

Požadované minimální vzdělání:
Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Odměna:
Odměna: 30.000,- až 100.000 Kč/měsíc + bonusy
Benefity: Provize z prodeje, Flexibilní začátek/konec pracovní doby,
Individuální rozvržení pracovní doby, Vlastní organizace náplně práce
Zařazeno: Prodej a obchod, Obchodní zástupce
Typ smluvního vztahu:
Spolupráce na živnostenský list/IČO

