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Förmedlarassistent till Försäkringskompaniet i Göteborg
När Försäkringskompaniet startade var målet att erbjuda ett alternativ till existerande försäkringsrådgivare.
Vi ville skapa en försäkringsmäklare som var 100% oberoende från försäkringsbolagen. Och som alltid har
kundernas intressen i första rummet. Idag förmedlar vi alla typer av försäkringar för företag och andra
verksamheter. Vi är fortfarande en 100 % fristående och helt oberoende försäkringsförmedlare. Med åren har
vi samlat på oss en unik erfarenhet av försäkringar inom de flesta branscher och verksamheter. Vi sitter i
Mölndal, strax utanför Göteborg och har kunder runtom i hela Sverige. Vi nu på jakt efter en driven och
professionell Förmedlarassistent till vårt kontor i Mölndal!
Om tjänsten som Förmedlarassistent
Som assistent blir du en del av bolagets BackOffice och arbetar med bolagets administration mot befintliga
företagskunder. I din roll arbetar du en del självständigt, men även till stor del i team.
Som Försäkringsassistent arbetar du från bolagets kontor i Mölndal.
Som ny i din tjänst kommer du att få en grundlig introduktion i bolaget, allt för att du ska lyckas så bra som
möjligt i din roll!
Vi söker dig som...
...är jordnära, kommunikativ, positiv och noggrann! Som person är du orädd och förtroendeingivande, vilket
innebär att du alltid anpassar din kommunikation efter mottagare och är lyhörd i dialogen med kund. Vidare
präglas ditt arbete av struktur och noggrannhet.
Vi ser att du har tidigare erfarenhet från försäkringsbranschen, där du med fördel har arbetat med SAKförsäkringar. Vi ser positivt på om du bär med dig en akademisk utbildning inom ekonomi.
Besitter du kunskap i Indesign, Photoshop Illustrator och Powerpoint är det ett stort plus.
För oss är det viktigare med rätt personlighet än att du har exakt rätt bakgrund.
Vad Försäkringskompaniet erbjuder dig
Som Försäkringsassistent hos Försäkringskompaniet blir du en del av ett härligt team med högt driv och
entreprenöriell anda! Bolaget sitter i fräscha lokaler i Mölndal och garanterar dig ett glatt gäng som tycker
om att ha kul tillsammans!
START: Maj/Juni 2019
PLATS: Mölndal
OMFATTNING: Heltid
LÖN: Fast lön
KONTAKT: Daniel Jelf (för frågor om tjänsten och ansökningar)
Telefon: 031-847801
E-post: dj@forsakringskompaniet.se
Hemsida: forsakringskompaniet.se
Är detta du? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev omgående!
Vi ser fram emot att höra av dig. Nyfiken och vill veta mer? Hör av dig!

