Bliv selvstændig områdechef hos Danmarks nye forsikringsudbyder

Forsikring Danmark er i gang med at sætte sit præg på det Danske forsikringsmarked og mangler
derfor top motiveret områdechefer til at drive vores lokale afdelinger rundt om i det Danske land hvor
fokus bliver salg og rådgivning af privatforsikringer.
Det forventer vi os af dig:
Det bliver din opgave i tæt samarbejde med Forsikring Danmark at etablere og drive dit eget
forsikringscenter lokalt, det er derfor væsentligt at du har et drive ud over det sædvanlige og er typen
der har overblikket i en både sjov men hektisk hverdag.
•
•
•
•
•
•
•

Du har et stort drive og er resultatorienteret
Du er vedholdende og arbejder struktureret
Du er ambitiøs og har lyst til at udfordre dig selv og udvikle din egen forretning
Du har empati, forståelse for andre mennesker og er en motiverende leder
Du har gode kommunikationsevner
Du er proaktiv og i stand til at holde mange bolde i luften
Du har erfaring fra forsikringsbranchen og har bevist dit værd i salget

Du får bl.a. følgende væsentlige ansvarsområder:
•
•
•
•
•
•
•

Etablering af forsikringscenter inkl. rekruttering og uddannelse af assurandører
Opbygning af kundebase som sikrer lønsom forretning og høj kundetilfredshed
Skaber et solidt kendskab til Forsikring Danmark og dit forsikringscenter
Daglig ledelse sparring og coaching af sælgere
Eget salg
Igangsætning af salgsfremmende aktiviteter som messer m.m.
Deltage i diverse salgs- og erfa møder med dine kollegaer på tværs af organisationen

Hvad kan vi tilbyde?
•
•
•
•
•

Attraktive produkter og priser
Top modernet IT setup
Flad organisation hvor fællesskab er vejen frem
Meget attraktive indtjeningsmuligheder
Udvikling af dine kompetencer som leder

Et gennemafprøvet koncept i en ny og spændende koncern, hvor man får mulighed for at drive sin
egen forretning, men hvor den økonomiske risiko er på et minimum men hvor det er dig der sætter
begrænsningen for afkastet.

Lyder det som noget for dig?
Kan du se dig selv i denne unikke mulighed og besidder du de ovennævnte kvalifikationer, så send
dit CV og en kort tekst hvor du beskriver hvorfor du gerne vil være selvstændig områdechef på mail
job@fodan.dk - “Skriv område du søger i emnefeltet”
Ønsker du mere info om jobbet, så er du velkommen til at kontakte Henrik Gundersen på telefon: 26
30 54 10 eller mail: hegun@fodan.dk
Hvem er Forsikring Danmark A/S
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.

