ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ ВРАБОТУВА!
Сакате да градите кариера во осигурителен бизнис. Исполнителни сте, сталожени и почитувате рокови. Аналитични сте и
сметате дека клиентите се на прво место.
Ви нудиме можност да го работите тоа што го сакате!
Доколку поседувате диплома за завршено високо образование од Машински факултет, Факултет за електротехника и ИТ или
Економски факултет, знаете англиски, имате возачка Б категорија и се пронаоѓате во описот погоре, пријавете се на
конкурсот за:

СОРАБОТНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО СКОПЈЕ
Што работи соработник за осигурување:
- Воспоставува и развива деловни односи со клиенти
- Следи обнова на полисите за осигурување
- Врши прием во осигурување и одобрува полиси
- Соработува со дистрибутивни канали
- Дава поддршка на продажна мрежа
- Учествува во изработка на услови и тарифа на премии
- Континуирано го надоградува своето знаење за работата
Што нуди Еуролинк:
- Вработување на полно работно време (40 часа неделно)
- Континурани обуки и можности за раст и развој
- Припадност во тим кој дава поддршка и сака да успеете во работата
- Договор за вработување на 3 месеци со можност за продолжување во зависност од покажаните резултати
- Месечна нето плата од 27.000 денари
Пратете кратка биографијата и писмо за интерес најдоцна до 01.12.2021 г. на електронска адреса: hr@eurolink.com.mk
или по пошта со назнака:
До: Еуролинк осигурување А.Д. Скопје
Сектор за човечки ресурси
По оглас: Соработник за осигурување
ул. „Пиринска“ бр. 23, 1000 Скопје
Рок за избор на кандидати: 45 денови од рокот на пријавување.
Телефон за контакт: 02/32 89 301
Напомена: Ќе бидат контактирани само оние кандидати кои ќе бидат избрани во потесен круг.
*Личните податоци наведени во кратката биографија добиени во процесот на селекција на кандидатите за вработување се
користат единствено за целта за која се побарани. По завршувањето на процесот, истите ќе бидат уништени или на барање
на кандидатите вратени во форма во која се примени.

