
Przedstawiciel Ubezpieczeniowo-Finansowy
Miasto: Poznań
Jako Przedstawiciel Ubezpieczeniowo-Finansowy będziesz doradzał Klientom w zakresie planowania finansów osobi-
stych. Badając potrzeby i dopasowując odpowiednie rozwiązania, będziesz pomagał zapewnić Klientom bezpieczeń-
stwo finansowe ich rodzin oraz umożliwiał realizację życiowych planów.

z nami  
buduj swoją   
przyszłość    

AXA to jedna z największych grup finansowych 
na świecie. AXA w Polsce to różnorodność ubez pie-

czeń i zarządzanie aktywami. Działamy w obszarze bez-
pie czeństwa finansowego, zapewniając wysoki standard 

obsługi naszym Klientom. Pod jedną globalną marką AXA 
skupiliśmy specjalistów, którzy kierując się wartościami 

właściwymi naszej firmie, chronią naszych Klientów na każdym 
etapie ich życia. 

W związku z rozwojem sieci sprzedaży w Polsce poszukujemy, 
do współpracy, osób na stanowisko:

www.axa.pl

Prosimy o załączenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji pro-
wadzonego obecnie lub w przyszłości przez AXA Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul. Chłodnej 51 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych innym spółkom 
Grupy AXA, tj. AXA TUiR S.A., AXA Życie TU S.A., AXA PTE S.A., AXA TFI S.A. oraz Agentom Ubezpieczeniowym AXA Życie TU S.A. w celach związanych z procesem 
rekrutacji prowadzonym przez te podmioty. Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich 
przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu 
do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Wszystkim kandydatom gwarantujemy całkowitą 
dyskrecję.

Korzyści ze współpracy z nami: Jeżeli:
  Atrakcyjne warunki finansowe 
  Realny wpływ na wysokość swojego wynagrodzenia
 Cele sprzedażowe dopasowane do indywidualnych doświadczeń 
 Wsparcie finansowe w okresie wdrożenia
  Profesjonalny program szkoleniowo-wdrożeniowy  

przygotowujący do zawodu
  Indywidualna ścieżka kariery
  Elastyczne godziny pracy
  Konkurencyjna gama produktów finansowych
  Dla najlepszych pakiet indywidualnie dopasowanych  

bonusów oraz wyjazdy zagraniczne

  Posiadasz doświadczenie zawodowe w sprzedaży 
  Masz wykształcenie minimum średnie
  Cenisz sobie i potrafisz budować długotrwałe  

relacje z ludźmi 
  Jesteś zorientowany na realizację celów  

osobistych i biznesowych

Osoby spełniające wymagania prosimy o przesłanie 
aplikacji zawierającej CV i list motywacyjny na adres: 
dagmara.kowalska@axa.pl

Dołącz do nas!


