
 

 

Centrum Odszkodowań DRB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest jedną 

z największych firm działających na rynku odszkodowań w Polsce. Zajmujemy się uzyskiwaniem 

odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach i ich bliskich na terenie całego kraju. Jesteśmy 

firmą rzetelną i godną zaufania o czym świadczą przyznane liczne wyróżnienia i certyfikaty. 

DRB to jeden z liderów rynku odszkodowawczego w Polsce. 

W związku z nieustannym rozwojem Grupy - Centrum Odszkodowań DRB  poszukuje osób 

gotowych do podjęcia współpracy 

 

Doradca ds. odszkodowań  

Oferujemy 

 możliwość zarobienia dużych pieniędzy - bardzo korzystne wynagrodzenie prowizyjne! 

 współpracę z najlepszymi - lider w swojej branży ! 

 dostęp do sprawdzonego systemu pozyskiwania klientów 

 udział w atrakcyjnych, skutecznych programach szkoleniowych 

 profesjonalne programy rozwojowe -  system wpierania rozwoju  
na wszystkich szczeblach kariery 

 elastyczny czas pracy – samodzielnie organizujesz swój dzień pracy 

 atrakcyjny system motywacyjny 

 udział w nowatorskich projektach – możliwość poszerzania własnych kompetencji 

 wsparcie merytoryczne doświadczonego opiekuna 

 możliwość współpracy w pełnym zakresie czasu, jak i dorywczo 

 umowę zlecenie bądź umowę agencyjną 

Zadania 

 pozyskiwanie i obsługa klientów  

 budowanie oraz rozwijanie sieci przedstawicieli 

 utrzymywanie bieżących relacji z Centralą firmy 

 aktywny udział w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy 

Wymagania  

 chęci do pracy i kreowania własnego rozwoju  

 mile widziane doświadczenie w sprzedaży  

 pozytywne nastawienie  

 dyspozycyjność 

 dobra organizacja pracy własnej 

 komunikatywność i umiejętność współpracy 

Osoby zainteresowane proszone są o zamieszczenie w swoim CV poniższej klauzuli (tylko CV zawierające 

poniższą klauzulę będą rozpatrywane) oraz przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja.personel@drb.pl 

mailto:rekrutacja.personel@drb.pl


 

 

 

Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w Pani/Pana aplikacji (cv, list motywacyjny), następuje dobrowolnie. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp.k. Dane zbierane są dla potrzeb 

obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Przetwarzanie danych osobowych, w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. 

U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych, nie wymaga udzielenia odrębnej zgody przez kandydata. 

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody umieszczonej poniżej. W razie 

rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

które spowoduje niezwłoczne usunięci ich przez Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp.k. 

 

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp.k. moich dodatkowych 

danych osobowych, zawartych w przesłanej przeze mnie aplikacji o pracę (cv, list motywacyjny), dla potrzeb obecnego 

jak i przyszłych procesów rekrutacji.” 

 


