
ODSZKODOWANIA

www.votum-sa.pl infolinia: 800 217 417 

VOTUM S.A. jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej podmiotem oferującym kompleksową 
pomoc w sprawach odszkodowawczych. W ciągu dwunastu lat działalności firma reprezentowała 
w sporach z ubezpieczycielami liczne grono zadowolonych Klientów. Zaufało nam ponad 200 000 
osób. Spółka w grudniu 2010 roku zadebiutowała na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. 

Nasz sukces to w ogromnej mierze wynik pracy profesjonalnych struktur sprzedaży.  Zespół ten bu-
dujemy w oparciu o różne modele współpracy. Jednym z modeli jest współpraca w Podstawowych 
Strukturach Sprzedaży w oparciu o umowę zlecenie lub umowę agencyjną. To rozwiązanie m.in.  dla 
osób, które chcą poszerzyć zakres prowadzonej już działalności gospodarczej o sprzedaż naszych 
usług lub dla osób, które traktują sprzedaż naszych usług, jako pracę dodatkową, a także dla tych, 
którzy chcieliby rozpocząć współpracę w opisanym modelu.

Aktualnie do zespołu Podstawowych Struktur Sprzedaży poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Przedstawiciel
- Specjalista Odszkodowawczy (m/k)

Nr ref.: V/P-SO/17

Do obowiązków Przedstawiciela - Specjalisty Odszkodowawczego należeć będzie pozyskiwanie klientów 
indywidualnych na wybranym terenie, analiza  potrzeb, przeprowadzenie prezentacji produktowych, pod-
pisanie umowy z klientem i zbudowanie długotrwałych relacji z klientami.

Wymagania:

• wykształcenie minimum średnie,

• umiejętność zadbania o profesjonalny wizerunek,

• wysoka kultura osobista, szacunek i empatia,

• asertywność,

• biegła obsługa komputera- pakiet MS Office, Outlook, Internet, 

• mobilność i prawo jazdy kat B,

• doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej poparte wymiernymi sukcesami będzie istotnym atutem. 

Oferujemy:

• pracę w stabilnej spółce notowanej na GPW,

• umowę o współpracy (tzw. umowa agencyjna) dla przedsiębiorców lub umowę zlecenie dla osób zaintere-

sowanych pracą dodatkową,

• bardzo atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne,

• solidne szkolenia produktowe,

• świetne materiały marketingowe, 

• możliwość rozwoju w kierunku menedżera i/lub eksperta w zależności od Twoich predyspozycji,

• system konkursów i rankingów z atrakcyjnymi nagrodami,

• dostęp do e-platformy, na której znajdziesz najważniejsze dokumenty, by móc działać szybko,

• e-szkolenia bez wychodzenia z domu, bo cenimy Twój czas i szanujemy Twoją wygodę,

• dobrą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV)w możliwie szybkim terminie na adres:
hr@votum-sa.pl z podanym w temacie nr ref.: V/P-SO/17.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).


