Til vårt hovedkontor i Elnesvågen søker vi

FORSIKRINGSRÅDGIVER
Romsdalsbanken er en sparebank med nærmere 140 års bankhistorie. Banken har sitt primærmarked i Romsdal og sørlige deler av Nordmøre. Hovedkontoret ligger i Elnesvågen, med avdelingskontorer i Eidsvåg og Molde. Banken har 47 ansatte og forvalter ca. 6 milliarder kroner inkl. lån gjennom
boligkredittselskap. Romsdalsbanken tilbyr helhetlige løsninger innen bank og forsikring for både person- og næringskunder. Banken er medlem av Eika
Alliansen.

Arbeidsoppgaver:
Din viktigste oppgave vil være å arbeide aktivt for å vedlikeholde forsikringsporteføljer og skaffe banken nye og lønnsomme kunder. Du vil
jobbe innen privat og bedrifts/ landbruksmarkedet innenfor forsikring. Full opplæring innen de nevnte fagområder blir gitt.
•
•
•
•

Jobbe oppsøkende mot nye kunder og ta vare på eksisterende kunder.
Aktivt drive salg og rådgivning av bankens skade- og personforsikringer.
Besøk ute både på eksisterende kunder og skape nye kunder inn til banken.
Og ikke minst - samtidig spille resten av teamet godt

Du inngår i et team med kollegaer som har en vinnerkultur og som støtter hverandre og har det gøy på arbeidsplassen. Avdelingen søker
en person som vet hva som skal til for å lykkes som forsikringsrådgiving og er sulten på å utvikles.
Hvem er du?
Du har gode salgsevner og høy arbeidskapasitet. Du er strukturert, nøyaktig og resultatorientert og er et ja-menneske med stor interesse
for jobben din. Vi ser etter deg som god kunnskap om kundeadferd og har gjerne erfaring fra forsikringsbransjen tidligere. Du må evne å
tenke helhet, være en relasjonsbygger og like å skape resultater, både for egen del og gjennom andre. Vi legger vekt på evnen til å
samarbeid og kunnskapsdeling for å nå dine og avdelingens mål.
Vi tilbyr gode lønns og pensjonsbetingelser.
For spørsmål om stillingen kan du kontakte:
Oddrun Waagen, Forsikringsansvarlig, 410 66 421, owa@nessetbanken.no
Per Strøm, Fagansvarlig skadeforsikring, 916 42 580, per.strom@bfh.no

Søknad innen 07.12.17
til owa@nessetbanken.no

