Den otevřeného
nebe

ás
Kooperativa
V IE N N A INSURANCE GROUP

Pojišťovací poradce
pro správu klientského kmene

Každým rokem Spolek leteckých modelářů Lito
myšl začátkem měsíce června zahajuje sezónu
setkáním modelářů s názvem „Den otevřeného
nebe” na letišti ve Vlkově. Ne jinak tomu bylo
i letos, akci jsm e měli naplánovanou na sobotu
10. 6. Počasí nám v podobě silného deště v noci
a ještě ráno tentokrát ale nepřálo. Protože ani
sobotní předpověď počasí nebyla ideální, tak
hlavní garant za spolek Libor Hrabálek tedy roz
hodl, že akci přesouvá na 11. 6. a udělal dobře.
V neděli bylo ideální m odelářské počasí, lehký
větřík, teplo a skoro jasno. I přes přesunutí ter
mínu na poslední chvíli se sešlo 20 pilotů se

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG v současné době hledá pro kancelář
v Litomyšli kolegyni či kolegu, který chce dělat obchod na úrovni.
Nehledáme podomní prodejce, zvoniče na zvonky, či zoufalé telefonisty,
volající na telefonní seznamy od A až do Z. Vlastních klientů máme dost
a potřebujeme pro ně zajist dobrý a kvalitní servis.

Náplň práce
• péče o stávající klientelu a rozvoj obchodních vztahů u nových klientů
• konzultace a výběr vhodných produktů dle potřeb klientů
• vedení obchodních jednání, včetně vytváření nabídek a uzavírání smluv
• evidence požadavků zákazníků a dalších obchodních aktivit

Očekáváme
• S Š vzdělání ukončené maturitou, pozice je vhodná i pro absolventy/tky
• uživatelská znalost práce na P C (Word, Excel, Outlook) podmínkou
• výborná znalost českého jazyka podmínkou
• příjemný hlasový projev a vystupování, výhodou zkušenost z call centra
• energická, ale i empatická osobnost, schopná zvládat stresové situace,
• chuť učit se novým věcem a schopnost týmové spolupráce
• pečlivost, orientace na klienta, flexibilita, tah na branku, aktivní přístup
ke svěřeným úkolům
• samostatnost, zodpovědnost a loajalita vůči firmě

Co Vám nabízíme
• zázem í stabilní pojišťovny a mezinárodní skupiny Vienna Insurance
Group
• zaměstnanecký pracovní poměr
• odpovídající mzdové ohodnocení - základní mzda + bonusy (přehledný
a průkazný motivační systém),
• přidělený kmen klientů
• nadstandardní zam ěstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, zdravotní
volno, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a životní
pojištění, )
• rozvojový systém školení prodejních a komunikačních dovedností
• profesní perspektivu jak v rámci společnosti, tak i v zázemí pojišťovací
skupiny VIG
• pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu
neurčitou
• 5 týdnů dovolené, 3 dny sickday, stravenky, příspěvek na životní
pojištění a doplňkové penzijní připojištění,...

Kontakt:
e-mail: kfaltysova@koop.cz
tel. 607 876 473

24

svým i modely. Opět se potvrdilo, jak je Vlkovské
letiště mezi modeláři oblíbeno. Přijeli kamarádi
z Letovic, Ústí nad Orlicí, Hradce Králové, Dob
rušky a samozřejmě členové SLML. Akci jsm e ve
řejnosti prezentovali pouze na našich webových
stránkách, ale i tak letiště navštívilo několik di
váckých příznivců m odelářství. Po celý den ná
sledovaly za sebou lety modelů letadel, ale
i vrtulníku. Na své si přišli i příznivci aerovleků.
Setkání proběhlo v přátelském duchu a účastníci
odjížděli domů spokojeni.
P e tr Jan o u še k SLM L, fo to : archiv

Cvičení a plavání
pro seniory
Téměř každý čtvrtek ve školním roce ve 12 h se
sch á zí v litom yšlském bazénu parta cvičenek,
kterým se těžko hádá věk. Jsou to elegantní
dámy, které neváhají obléknout plavky a pravi
delně docházet na bazén, aby procvičily a posí
lily své tělo i ducha. Je to parta správných děvčat
se sm yslem pro humor. Setkávat se s nimi je ra
dost, mají zdravý životní optimismus, který do
káží předávat i dalším. Letošní sezóna skončila,
ale již nyní se těším e, až se opět v září 2017 se
jdem e u bazénu, podělíme se o své letní zážitky
a opět rozvířím e vodu. Pokud m áte chuť i vy
udělat něco pro své zdraví, neváhejte se k nám
přidat, těším e se na vás. A vám , milé stálice, dě
kuji za přízeň a hezké chvíle s vámi. Na viděnou
v září.
D ag m ar M arková,
M ěstský bazén Litom yšl, fo to : archiv

