Er du Danmarks bedste sælger? Så læs videre

Dygtige forsikringssælgere til Sjælland.
Sjælland.
Vi udvider vores sælgerteam på Sjælland og søger derfor nye forsikringssælgere, der har lysten, energien og
evnen til at sælge forsikringer til private kunder.
Du kommer til at indgå i vores salgsteam af forsikringssælgere, hvor du vil blive tilknyttet et af vores lokale
kontorer. Men som udgangspunkt arbejder du ud hjemmefra samt vores kontor i Holbæk
Kan du svare ja på de følgende spørgsmål? Så er det måske dig vi mangler.
Er du Danmarks bedste sælger?
Er du typen, der ikke er tilfreds med at blive nummer 2?
Er du Marathon løber og ikke 100-meterløber?
Du skal være en vinder med stor energi, du skal elske at sælge og skabe resultater. Du er som person udadvendt,
målrettet og selvstændig. Du skal motiveres af egen drivkraft.
Din hverdag:
Vil bestå af rådgivning og salg af forsikringer til privatkundesegmentet og du får ansvaret for dit eget salgsområde.

Vi forventer af dig:
Du er en supersælger og trives med opsøgende salg. Det er et krav, at du har erfaring fra forsikringsbranchen med
succes og kan fremvise dokumentation for dine resultater
•
•
•
•
•
•
•

At du er en vindertype, der brænder for det personlige salg
At du har flere års erfaring som sælger
At du er ambitiøs, fokuseret og vil arbejde hårdt for at få succes
At du har evnen til at lukke en aftale
At du kan arbejde aftener
At du er selvstændig og selvmotiverende
At du har egen bil

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attraktiv lønpakke uden loft
At blive en del af vel nok Danmarks bedste salgsteam
Solid oplæring i forsikringsprodukterne
Grundig og løbende forsikrings- og salgstræning
Seriøs sparring i hverdagen
Frihed under ansvar
Gode kolleger med samme målsætning om succes
Moderne og tidsbesparende IT
Hjemmearbejdsplads

Mere information:
Ønsker du mere eller uddybende information om jobbet, er du mere end velkommen til at kontakte Micael H.
Jansen på mail: mijan@fodan.dk
Send ansøgningen til job@fodan.dk, att.: Micael H. Jansen.
Se mere om os på www.fodan..dk eller www.facebook.dk/forsikringdk
Forsikring Danmark
Vi er en moderne forsikringsudbyder med fokus på det private forsikringsmarked, hvor der bliver lagt stor vægt på
at gøre forsikringerne nemme og overskuelige. Samtidig kan vi sammensætte netop den pakke som vores kunder
har behov for, da det er vigtigt for os, at vores kunder ved, hvad de har og ikke mindst hvad de ikke har af
dækninger.
Vi ønsker at skabe et selskab, hvor man er i øjenhøjde med kunderne og hvor fokus på den sunde forretning er i
højsædet. Produkterne bliver leveret gennem et solidt samarbejde med NEM Forsikring, da vi ønsker at sælge de
bedste produkter, der er på markedet.
Vi møder alle i øjenhøjde og ved, at kunder og kollegaer er det, der giver selskabet værdi. Derfor vil man opleve en
seriøs samarbejdspartner, hvor service, professionalisme og udvikling afspejler hverdagen.

