SALTUS Ubezpieczenia
poszukuje kandydatów na stanowisko

Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych
(ubezpieczenia grupowe)
Nr ref: (DSUZ/TUW/10/2021)
Jakie wyzwania czekają na tym stanowisku:
Zarządzanie zespołem Regionalnych Kierowników Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych w tym:
•
•
•
•

Planowanie działań sprzedażowych w ramach Zespołu,
Inspirowanie do podejmowanie nowych inicjatyw, poszukiwania klientów,
Budowanie zaangażowania i kultury współpracy,
Wyznaczanie celów i ich monitorowanie.

Ponadto:
•
•
•
•
•

sprzedaż grupowych ubezpieczeń pracowniczych: zdrowotnych i życiowych,
pozyskiwanie i utrzymywanie pozytywne relacje z partnerami biznesowymi (brokerzy i multiagenci),
organizowanie i prowadzenie spotkań z klientami,
realizowanie ilościowych i jakościowych planów sprzedaży,
ścisła współpraca z Dyrektorem Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Idealny kandydat powinien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mieć doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
mieć kilkuletnie doświadczenia na podobnym stanowisku w branży ubezpieczeniowej,
lubić sprzedawać ubezpieczenia,
bardzo dobrze znać rynek ubezpieczeń i pośredników,
mieć doświadczenie w sprzedaży B2B,
umieć prezentować i występować przed gronem biznesowym,
umieć nawiązywać i podtrzymywać długoterminowe relacje,
umieć realizować i monitorować cele,
być gotową/gotowym do częstych wyjazdów służbowych,
cechować się samodyscypliną, inicjatywą i dobrą organizacją pracy.

Co będzie dodatkowym atutem:
•
•

znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
udokumentowane sukcesy sprzedażowe.

Co oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•

zatrudnienie w oparciu umowę o pracę,
zadaniowy czas pracy,
możliwość poszukiwania klientów na terenie całej Polski,
dwuskładnikowe wynagrodzenie: część stałą oraz premię uzależnioną od wyników,
wsparcie merytoryczne, udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy, telefon, laptop, narzędzia informatyczne)
pakiet bonusów: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, dostęp do programu Multisport.,
wczasy pod gruszą, PPE, świąteczne upominki, możliwość dołączenia do firmowej grupy sportowej.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym ogłoszeniem. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi
kandydatami.
Aplikacje prosimy kierować nas na adres: kariera@saltus.pl. W tytule wiadomości prosimy o wpisanie
nazwy stanowiska.

Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą
przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na
Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 221 kodeksu
pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO*. W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe
będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.
Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 221 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie
rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych
osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w
zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów
informatycznych.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z
wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie
pod numerem 801 888 666.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

*

cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

