
 

 

 

 

 

 

 

Vienna Life oferuje sprawdzone rozwiązania inwestycyjne, ubezpieczeniowe  

i oszczędnościowe, dzięki którym klienci mogą cieszyć się życiem  

i niezależnością finansową. 

www.viennalife.pl 

 
Nie czekaj, już dziś dołącz do nas jako 

SPECJALISTA ds. RELACJI Z KLIENTAMI 
Miejsce pracy: Wrocław 

 
 

Czego od Ciebie wymagamy 

 minimum rok doświadczenia w aktywnej sprzedaży  

 wyższego wykształcenia – możesz też jeszcze studiować  

 prawa jazdy kat. B i doświadczenia w prowadzenia samochodu  

 chęci do rozwoju i poznawania rynku finansowego  

 silnej motywacji do pracy i realizacji celów sprzedażowych 

 

Czym będziesz się zajmować? 

 aktywną sprzedażą produktów Vienna Life 

 budowaniem i utrzymywaniem trwałych relacji z Klientami  

 analizą potrzeb i dobieraniem rozwiązań do indywidualnych potrzeb Klienta 

 

Co otrzymasz w zamian? 

 pracę na podstawie umowy o pracę  

 wynagrodzenie stałe oraz prowizyjne uzależnione od efektów pracy 

 grupowe ubezpieczenie na życie  

 opiekę medyczną 

 

Zainteresowała Cię nasza propozycja? Prześlij swoje CV na adres rekrutacja@viennalife.pl 

Pamiętaj, aby wpisać nazwę stanowiska w tytule e-maila. 
 
 

Do dokumentów dołącz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group w celu 
i w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych.” 
 
Informujemy, że rozpatrywane będą wyłącznie aplikacje zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Jednocześnie informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7 02-677 Warszawa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych w celu realizacji procesów rekrutacyjnych. Za dodatkową zgodą dane kandydatów mogą być udostępniane do 
podmiotów z grupy kapitałowej Vienna Insurance Group w powyższych celach. Każda osoba ma prawo dostępu do treści 
swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, niezbędne jednak do przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
 
Dziękujemy za zainteresowanie. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

mailto:rekrutacja@viennalife.pl

