Drømmer du om frihed og ansvar?
Drømmer du om, at arbejde hjemmefra og bestemme din egen
arbejdstid?
Og har du ambitioner?
Så er iCare noget for dig!
iCare er Danmarks nye forsikringsudbyder, der sælger forsikring som det burde
være.
Lige nu søger vi kompetente assurandører, der forstår hvor vigtigt det er, at kunne sælge de helt
rigtige produkter til de helt rigtige kunder.

Din hverdag er dit ansvar.
iCare giver dig muligheden for, at skabe din egen hverdag i dine naturlige omgivelser.
Dit hjem er din arbejdsplads.

iCare giver dig muligheder for at:
arbejde hjemmefra
arbejde selvstændigt og være din egen chef
have ansvaret for din egen arbejdstid
tilbyde iCares attraktive produkter til private kunder
opbygge egen kundebase
sikre lønsom forretning og høj kundefastholdelse på din egen måde
deltage i salgs- og strategimøder med ledelsen iCare
bidrage til iCares fortsatte udvikling og vækst

Dine kompetencer
Du har erfaring med salg, gerne B2C.
Du besidder et stort drive og er resultatorienteret.
Du hører til de dygtigste inden for dit felt.
Du har gode kommunikationsevner.
Du er en god menneskekender.
Du har både lysten og evnen til at arbejde selvstændig.
Du er vedholdende og arbejder struktureret.
Du er ambitiøs og har lyst til at udfordre dig selv og bygge din egen kundebase op.

Hos iCare er der plads til dig og dine ambitioner
iCare giver dig også muligheden for at vækste personligt, og indfri dine personlige ambitioner om,
at være selvstændig og skabe dit eget forsikringscenter

iCare sikrer dig
o
o
o
o
o
o

Uddannelse og træning
Attraktive forsikringsprodukter
Kundecenter og Skadeafdeling
Markedsføring
Varetagelse af alle back-office opgaver
Attraktiv lønpakke inkl. bonus.

Kan du se dig selv i denne profil, vil vi meget gerne høre fra dig.
Kontakt os allerede i dag på mail@icareforsikring.dk.
iCare A/S er Danmarks nye forsikringsudbyder, der tilbyder de forsikringer, som de fleste boligejere
har brug for. Hos iCare er det kunden, der er i fokus.
Gennem personlig rådgivning sikres det korrekte forsikringsforhold, tilpasset optimalt for den
enkelte. iCare yder hurtig og kompetent skadebehandling.
iCare - Forsikring som det burde være!
Læs mere om os her www.icareforsikring.dk

