Försäkringsförmedlare med inriktning
tjänstepension
Pensum AB söker en Försäkringsförmedlare med inriktning tjänstepension med placering
vid vårt Stockholmskontor.
Information om tjänsten
Till tjänsten som försäkringsförmedlare på Pensum söker vi en specialist inom försäkringar med
brinnande intresse för den personliga kundrelationen. Du kommer att dels att arbeta med våra befintliga
kunder samt ansvara för kundrekrytering tillsammans med dina kollegor på Pensum. Det gemensamma
målet är att skapa mervärden för våra kunder genom personlig och professionell rådgivning. Du kommer
att ingå i Liv avdelningen med fokus på tjänstepensioner men du kommer även att arbeta nära våra
medarbetare inom kapitalförvaltning, aktiemäkleri och sakförsäkringsmäklare för att hjälpa varandra och
serva våra företagskunder på allra bästa sätt.
Våra önskemål
Vi söker dig som är framåt, nytänkande och som stimuleras av att bryta ny marknad och att arbeta för
långsiktiga kundrelationer. Vi tror att du har IFU Livdiplom och ekonomisk utbildning på högskolenivå
och/eller motsvarande erfarenhet. Du har arbetat aktivt med försäkringsförmedling och har god
erfarenhet av tjänstepensionslösningar. Har du arbetat på något av de stora förmedlarhusen eller
bankerna med tjänstepensioner så ser vi det som en stor fördel. Här på Pensum så får du möjligheten att
komma till en snabbfotad, expansiv och oberoende aktör med stor bredd i sitt erbjudande och som alltid
sätter kunden i fokus.
Som person är du en affärsdriven, professionell och utåtriktad lagspelare. Att du har ett brinnande
intresse för finansmarknaden förutsätter vi. Vi erbjuder dig en tjänst full av möjligheter till utveckling,
bra villkor och en spännande arbetsplats. Du kommer hjälpa till att bearbeta en befintlig kundstock men
en stor del av arbetet kommer att vara fokuserat på att rekrytera nya kunder. Vi erbjuder dig en fin
internutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling i en inspirerande miljö.
Om oss
Pensum grundades år 2002 med målet att skapa en oberoende och engagerad Finansrådgivare – helt
fristående och djupt engagerad i relationen till våra kunder. Idag är Pensum en betydande aktör på
finansmarknaden men fortfarande en fristående och djupt engagerad rådgivare. Pensum erbjuder hög
kompetens och service inom aktiemäkleri, kapitalförvaltning, Corporate finance, försäkringsförmedling
inom sak och liv. Vår styrka ligger I arbetet med våra kunders kapitalförvaltning jämför och utvärderar vi
kontinuerligt utbudet av olika produkter och tjänster på marknaden. Vi står fria att grunda våra
rekommendationer på varje kunds unika situation. Pensum är idag 50 anställda på våra kontor i
Luxembourg, London, Stockholm, Oslo, Malmö och Fredrikstad.
Vill du veta mer?
För att få en mer komplett bild över tjänsten kan du kontakta
Tom Pettersen via telefon: +47 93 20 48 48
Din ansökan
Vi ser gärna att du snarast inkommer med din ansökan, då urval kommer att ske löpande. Den bör
innehålla CV samt ett personligt brev och ska skickas till Tom Pettersen via mail:
tom.pettersen@pensumgroup.no

