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vIL du vÆrE MEd tIL At GØrE dEt nEMt At vÆrE FOrsIkrInGskundE?

vores navn er et løfte til alle vores kunder: vi hedder nEM forsikring, fordi vi vil gøre det let og ligetil at være kunde hos 
os. vi sætter en ære i at yde nærværende og kompetent service på en ordentlig måde – hver dag.

selskabet er i en stærk og spændende udvikling bl.a. ved indtegning gennem vores internet- 
agentur nEXt forsikring og flere store samarbejdspartnere, herunder Middelfart sparekasse og sparekassen kronjylland.

vi har travlt i Erhvervsafdelingen og søger derfor en ny kollega til en fast stilling med tiltrædelse snarest muligt.

hos nEM forsikring er det mennesker, der tager telefonen, når den ringer. hvis du vil være med til at gøre en forskel for 
vores nuværende og fremtidige forsikringskunder, vil vi meget gerne høre fra dig snarest.

hvad tilbyder vi? 
vi kan tilbyde dig et fuldtidsjob blandt dygtige, erfarne og engagerede kolleger. vi har et godt og uhøjtideligt arbejdsklima 
og lægger vægt på lydhørhed og ærlighed – også internt i huset.

Erhvervsafdelingen sidder samlet i et stort, fælles kontor, hvor vi hjælper hinanden og deler viden og erfaringer i en travl 
hverdag, så vi altid kan hjælpe vores kunder bedst muligt.

vi arbejder med moderne telefon- og it-værktøjer, som gør os i stand til at fokusere vores energi og arbejde på at hjælpe 
kunder, hvor vi kan gøre en forskel.

arbejdsstedet er selskabets hovedkontor, der ligger smukt på hovedgaden i skanderborg.

hvad forventer vi? 
det er et krav, at du har en forsikringsmæssig uddannelse svarende til mindst foak niveau 3.

du har erfaring med betjening af erhvervskunder, policebehandling samt sparring med assurandører og samarbejdspart-
nere.

du er imødekommende af natur og har en positiv og serviceminded indstilling til kunder og kolleger.

du er engageret med et stabilt højt energiniveau, trives med en kombination af forsikringsadministrativt arbejde og kun-
dekontakt og kan håndtere mange ting på én gang.

du er positivt indstillet overfor ny teknologi, nye systemer og nye måder at gøre kendte ting på – og du er en selvstændig 
og ansvarlig holdspiller.

hvordan søger du stillingen? 
hvis du har spørgsmål til stillingen, så kontakt policechef joan staun på tlf. 20 34 24 29 eller jos@nemforsikring.dk.

du søger stillingen ved at klikke på ”søg jobbet online” nedenfor, hvor du modtager en e-mail med instruktioner. ansøg-
ningsfristen er 6. august 2017.

du kan se mere om nEM forsikring på www.nemforsikring.dk.


