DANSKE ANDELSKASSERS BANK SØGER
FORSIKRINGSSPECIALISTER TIL SALG OG
RÅDGIVNING AF PRIVAT FORSIKRINGER
Vil du være med til at udvikle en ny, højtprioriteret afdeling,
der skal styrke bankens forsikringssalg?
Bliv en vigtig spiller på et stærkt hold
Du bliver en del af Andelskassens nyoprettede forsikringscenter, som er placeret i bankens hovedkontor i Hammershøj. Forsikringscentrets opgave består i at afholde
forsikringsmøder med bankens kunder, sikre kvalitet og
bevare den gode relation til kunderne. Møderne bookes af
rådgiverne, som kender kunderne i Andelskassens 16 afdelinger – fra Koldby i nord til Sønderborg i syd, fra Esbjerg i
vest til København i øst.

• Du er evt. privatassurandør
• Du er i stand til at bevare overblikket og det gode humør
trods travlhed og skarpe deadlines
• Du er certiﬁceret på skadesforsikring (IDD-bilag 1) – dette
er dog ikke et krav
• Du har stor viden om private skadesforsikringer
• Du har gode it-færdigheder
• Du har erfaring fra den ﬁnansielle sektor og gerne fra et
lignende job

Forsikringscentret er knudepunktet i bankens forsikringssalg. Der er tale om en ny, højtprioriteret afdeling, og vi
forventer, at du aktivt vil være med til at skabe vækst og
kvalitet i bankens udvikling på forsikringssalget.

Andelskassen som arbejdsplads
Med lidt over 300 medarbejdere og en balance på 11
mia. kr. har Danske Andelskassers Bank A/S - i daglig tale
Andelskassen - en vision om at være ”det rigtige valg –
gennem hele livet”. Det gælder både for kunder og medarbejdere.

Din hverdag som forsikringsspecialist
Med reference til forsikringscenterchefen får du ansvaret for
at behovsafdække, sælge og rådgive om forsikringer til bankens kunder via telefon- og Skypemøder. Du skal udarbejde
og beregne tilbud samt sikre kvalitet og kundetilfredshed.
En anden vigtig rolle er at sparre med forsikringscenterchefen og bidrage med din viden og kendskab til forsikringsbranchen, så vi sikrer forsikringscentrets succes.
Dine ansvarsområder
• Medansvarlig for budgetopnåelse på forsikringssalget
• Behovsafdækning af kunderne og udarbejdelse af
forsikringstilbud.
• Porteføljepleje på eksisterende kunder
• Retention
Dine proﬁl
• Du motiveres af salg og den gode kunderelation
• Du er initiativrig og ansvarsbevidst
• Du er struktureret og detaljeorientret

Du bliver ansat i en bank med en ﬂad struktur og en
nærværende ledelse, hvor stilen og tonen er uformel. Der
er bred involvering og delagtiggørelse og gode muligheder
for at få stor indﬂydelse på bankens fortsatte vækstrejse.
Du kan se frem til et tæt samspil med dine nye kolleger i
forsikringscentret samt vores ﬁlialnet og hovedkontor, og der
venter dig en spænende arbejdsdag, som du selv har stor
indﬂydelse på.
Ansøgningsfrist
Snarest muligt. Samtaler vil blive holdt løbende.
Vil du vide mere om banken eller stillingen, er du velkommen til at kontakte HR-partner Laila på 8799 3078 og
forsikringscenterchef Sabina Nissen på 8799 3066.
Send din ansøgning via andelskassen.dk.

Danske Andelskassers Bank, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele
Hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg
og beskæftiger ca. 110 medarbejdere
Andelskassen har 16 ﬁlialer og et landbrugscenter
Vi er i alt 310 medarbejdere
– Læs mere om Andelskassen på andelskassen.dk
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