
 

 
 
 

SALTUS Ubezpieczenia  
poszukuje kandydatów na stanowisko 

 

Regionalny Kierownik Sprzedaży 

 Nr ref: (RKS/TUW/07/2022) 

Województwa: warmińsko mazurskie, mazowieckie, 

 

Zadania na stanowisku: 

Realizacja celów sprzedażowych w tym: 

• odpowiedzialność za realizację planów i monitoring sprzedaży ubezpieczeń, 

• budowa i utrzymywanie długofalowych relacji z kluczowymi partnerami na obszarze województw: 
warmińsko mazurskiego i mazowieckiego, 

• aktywizacja i rozwój obecnej sieci sprzedaży, 

• inicjowanie rozwiązań i podejmowanie działań zmierzających do maksymalizacji wyników sprzedaży, 

• spotkania biznesowo-sprzedażowe w siedzibie i oddziałach partnerów, 

• wdrażanie strategii sprzedażowej firmy, 

• kontrola realizacji powierzonych celów operacyjnych, 

• analiza potrzeb partnerów, 

• monitorowanie i analiza rynku, 

• współdziałanie z trenerami sieci sprzedaży, 

• dbanie o właściwy wizerunek firmy. 

Od kandydatów oczekujemy: 

• minimum 3-letnie doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu rozproszoną siecią sprzedaży, 

• znajomość rynku Banków Spółdzielczych, 

• determinacji i wytrwałości w relacjach z podległą siecią sprzedaży, dyspozycyjności oraz gotowości do 
częstych wyjazdów służbowych i pracy w terenie, 

• umiejętności prowadzenia efektywnych spotkań biznesowych, 

• umiejętności nawiązywania i podtrzymywania długoterminowych relacji, 

• kreatywności i odwagi w prezentowaniu własnych pomysłów i ich realizacji, 

• bardzo dobrej organizacji pracy własnej, 

• czynnego prawa jazdy kat. B, 

• dobrej znajomości pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego posługiwania się 
arkuszem kalkulacyjnym Excel, 

• umiejętności analitycznego myślenia, 

• wykształcenie wyższe. 

• poszukujemy kandydatów z okolić Płońska, Płocka, Ciechanowa albo Pułtuska i Legionowa - te 
lokalizacje odpowiadają naszej sieci sprzedaży. 

Dodatkowym atutem będzie: 

• znajomość branży ubezpieczeniowej 

 

 

 



 

 

Oferujemy: 

• umowę o pracę, 

• dwuskładnikowe wynagrodzenie, 

• zadaniowy czas pracy, 

• pracę w doświadczonym zespole, 

• możliwość uczestniczenia w różnorodnych projektach, 

• samochód i niezbędne narzędzia pracy. 
 

dodatki dla pracowników:  

• dofinansowanie urlopu,  

• ubezpieczenie zdrowotne,  

• ubezpieczenie na życie, 

• dostęp do programu Multisport, 

• Pracowniczy Program Emerytalny finansowany przez Pracodawcę,  

• wolontariat pracowniczy, 

• świąteczne bonusy,  

• możliwość dołączenia do grupy sportowej, starty w imprezach charytatywnych. 

 

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 lub nr referencyjnego 
 
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. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, 

3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO, 

4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO, 

5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO, 

6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach 

opisanych w art. 21 RODO, 

7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

mailto:kariera@saltus.pl
mailto:iod@saltus.pl

