
Gør karriere som selvstændig

Forsikringsmægler
Brænder du for at arbejde som selvstændig, et sted 
med både høj faglighed og højt til loftet. Du vil få 
hjælp til at opbygge din egen kundeportefølje, som 
er med til at fastholde og udbygge vores nuværende 
position i markedet. Og hvis du ikke allerede er forsik-
ringsmægler, giver vi dig uddannelsen!

Vi har brug for en ambitiøs og tillidsvækkende hold-
spiller, som kan arbejde selvstændigt med salg og 
rådgivning af kunder. Vi stiller rammerne for et godt 
samarbejde med en uformel tone og godt humør.

Du vil blandt andet arbejde selvstændigt med op
søgende salg og rådgivning til erhvervs og industri-
markedet. 

Din faglige prof l
•  Du arbejder i dag med rådgivning af forsikringsløsninger til er-

hvervsmarkedet. 

• Måske er du allerede i dag forsikringsmægler eller eksamineret 
assurandør / industribetjener.

•  Du ønsker at være helt igennem professionel i din forståelse af 
god rådgivning og betjening.

Om os
I Assure er vi forsikringsspecialister, som samarbejder med vores kun-
der om deres erhvervsforsikring. Vi har (selvfølgelig) helt styr på det 
faglige  og ikke mindst er vi helt og aldeles uvildige i vores rådgivning.

Vi kan til enhver tid rådgive, udarbejde risikoanalyse og fastsætte 
den helt rigtige forsikringspolitik. Og så er vi engagerede og f eksi-
ble i at tilpasse os kundernes forretning og behov.

Vi er godkendt af Finanstilsynet og medlemmer af Forsikringsmæg-
lerforeningen i Danmark.

Vi tilbyder
• Store muligheder for, at du selv kan påvirke din arbejdsdag.

• Vi har et stærkt kundekoncept, som du naturligvis bliver en del af.

• Du bliver tilknyttet et effektivt og velafprøvet kundekontakt
program, så du hurtigt kommer i gang.

• Videreuddannelse på Forsikringsakademiet aftales efter behov.

• Af ønningsformen er særdeles attraktiv.

Ansøgning
Er du interesseret i et gøre karriere som selvstændig forsik-
ringsmægler, ser vi frem til at modtage din ansøgning med 
cv og evt. relevant bilag på fra@assure.dk 

Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen 
til at kontakte seniorpartner Flemming Rahr på tlf 2128 7511.

Arbejdssted: Klamsagervej 31, 8230 Aabyhøj
Startdato: Hurtigst muligt
Ansøgninger modtages løbende.

Jakob Pilgaard, Key account manager hos Assure


