RESO Europa Service Sp. z o. o. poszukuje osoby na stanowisko

Referent ds. ubezpieczeń flotowych
Departament Sprzedaży
Miejsce pracy: Suwałki
Zakres obowiązków:
● współpraca z brokerami i agentami ubezpieczeniowymi w zakresie sprzedaży ubezpieczeń
●
●
●
●
●
●

flotowych, budowanie z nimi relacji;
kompleksowa obsługa zapytań dotyczących ubezpieczeń flot, opracowywanie ofert, umów,
polis, innych dokumentów;
przygotowywanie danych w arkuszach xls do oceny ryzyka;
współpraca z zespołem underwritingowym w zakresie oceny ryzyka;
ewidencjonowanie danych i archiwizacja dokumentacji;
realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych i jakościowych;
dbałość o wizerunek firmy i utrzymanie wysokiego poziomu jakości obsługi.

Wymagania:
CV wraz ze zdjęciem;
doświadczenie na podobnym stanowisku;
dobra znajomość Microsoft Office, w szczególności Microsoft Excel;
dobra organizacja pracy i samodzielność;
umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientami;
wysokie umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
oraz budowania dobrych relacji;
● zaangażowanie, nastawienie na terminową realizację celów, pracę pod presją czasu.
●
●
●
●
●
●

Oferujemy:
● pracę w stabilnej organizacji o ugruntowanej pozycji rynkowej;
● warunki zatrudnienia odpowiadające posiadanym umiejętnościom;
● ciekawą pracę z możliwością rozwoju i zdobycia doświadczenia;
● wstępne szkolenie wdrożeniowe oraz know-how;
● pakiet benefitów przysługujący wszystkim pracownikom;
● przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą pocztową
lub na adres e-mail: praca@reso.com.pl

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:
1. Administratorem danych osób aplikujących o pracę jest RESO Europa Service Sp. z o. o. z siedzibą w Suwałkach 16-400, ul. Innowacyjna 1,
która przetwarza dane w celu przeprowadzenia rekrutacji, w tym dla zapewnienia kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie.
2. Poprzez czynność przesłania aplikacji wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach niniejszego procesu rekrutacji.
Wyrażenie zgody jest wymagane do rozpoznania Twojej kandydatury, w przeciwnym razie będziemy musieli ją odrzucić.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne.
4. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgody na przetwarzanie danych na potrzeby niniejszej lub przyszłych rekrutacji, kierując
informację o jej wycofaniu na wskazany wyżej adres/adres e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Twoje dane osobowe mogą być powierzane odbiorcom zewnętrznym, takim jak internetowe portale rekrutacyjne oraz dostawcy IT.
6. Dane osobowe na potrzeby niniejszej rekrutacji będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia
zgody na przechowanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji dane będą przechowywane przez 1 rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.
8. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o dopisanie takiego oświadczenia
w treści przesyłanej aplikacji.

