
Centrum Odszkodowań DRB to solidna i innowacyjna firma - lider rynku odszkodowań w Polsce. To

jednocześnie Zespół ludzi z pasją, zaangażowaniem, głową pełną pomysłów, chcących dzięki swojej

codziennej pracy zmieniać życie osób poszkodowanych na lepsze. 

Teraz i Ty możesz być częścią tego inspirującego Teamu! 

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy

poszukujemy osób gotowych na podjęcie nowych wyzwań w obszarze sprzedaży

i objęcia stanowiska: 

Przedstawiciel handlowy

Obszar pracy – cały kraj

Kandydatom oferujemy

• reprezentowanie firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej – lider w swojej branży

• możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy - jasny od samego początku system kariery

• elastyczny czas pracy – samodzielnie organizujesz swój dzień pracy

• bardzo korzystne wynagrodzenie prowizyjne

• atrakcyjny system motywacyjny



• skuteczny system szkoleń; sprawdzony system pozyskiwania klientów

• ciekawą pracę, pełną wyzwań w dynamicznie rozwijającej się firmie

• możliwość zdobywania nowych umiejętności – zarówno merytorycznych, 
jak i interpersonalnych

• wsparcie merytoryczne współpracowników

• profesjonalne wsparcie reklamowe

Zakres odpowiedzialności

 obsługa i pozyskiwanie klientów 

 budowanie oraz rozwijanie sieci przedstawicieli

 utrzymywanie bieżących relacji ze współpracownikami  

 aktywny udział w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy

Nasze wymagania wobec Kandydata

• dobra organizacja pracy własnej

• prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub gotowości do jej założenia

• pozytywne nastawienie i chęci do nauki i rozwoju

• komunikatywność i umiejętność współpracy

• wysokiej kultury osobistej i profesjonalizmu

• mile widziane doświadczenie w sprzedaży/ obsłudze klienta

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie swojego CV na e-maila: doradca.odszkodowawczy@drb.pl . 

W temacie wiadomości prosimy wpisać: Rekrutacja Przedstawiciel handlowy. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy  o  dopisanie  następującej  klauzuli:  „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.


