PKO Ubezpieczenia poszukuje doświadczonych kandydatów do pracy
w Departamencie Sprzedaży na stanowisko:

Menadżer ds. Sprzedaży
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: PKOL/12/2017

Podstawowe zadania:
• wspieranie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych poprzez budowanie i rozwój kompetencji pracowników sieci sprzedaży,
w tym: wdrażanie i rozwijanie wiedzy o produktach ubezpieczeniowych, budowę i rozwój umiejętności sprzedażowych,
prowadzenie szkoleń i warsztatów,
• realizacja projektów we współpracy z innymi jednostkami w organizacji oraz z partnerami biznesowymi,
• tworzenie analiz, zestawień oraz prezentacji, przeprowadzanie rozpoznania i analiz potrzeb sieci sprzedaży,
• współudział w tworzeniu programów rozwojowych dla pracowników sieci sprzedaży,
• aktywne monitorowanie trendów rynkowych w zakresie edukacji pracowników i wdrażanie innowacyjnych metod
szkoleniowych,
• administrowanie logistyką wizyt w sieci sprzedaży, monitorowanie jakości i efektywności oraz przygotowanie
sprawozdawczości dotyczącej wizyt,
• kształtowanie pozytywnego wizerunku PKO Ubezpieczenia.

Wymagane kwalifikacje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
doświadczenie w sprzedaży produktów leasingowych
wykształcenie wyższe,
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na stanowisku pracy (on the job), jak również warsztatów
dla większych grup uczestników,
mile widziane doświadczenie w branży finansowej,
znajomość technik sprzedaży oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce;
czynne prawo jazdy kat. B (warunek konieczny),
dobra znajomość MS Office (w szczególności PowerPoint),
terminowość i wysoka jakość wykonywanych zadań,
wysokie nastawienie na realizację celów,
umiejętność pracy pod presją czasu.

Wybranym osobom oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, ubezpieczenia na życie, Pracowniczy Program Emerytalny, system
kafeteryjny),
• samodzielne i odpowiedzialne stanowisko pracy zapewniające rozwój zawodowy.
Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy kierować na skrzynkę email: rekrutacja@pkoubezpieczenia.pl z dopiskiem w polu „Temat” wiadomości „PKOL/12/2017”
W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oświadczam, że zostałem
poinformowany iż administratorem danych osobowych dobrowolnie udostępnionych przeze mnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52 oraz PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie
przy ul. Puławskiej 15. Poinformowano mnie o prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Poinformowano mnie, że dane osobowe nie będą przekazywane innym
odbiorcom.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

