
 
 
 

Jesteśmy pracodawcą kreującym nowe miejsca pracy (Dyplom Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.07.2015 r.), 
członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji oraz zostaliśmy odznaczeni Strefą Przyjaznej Rekrutacji (dyplom z dnia 21.12.2015 r.) 

 
Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko 

 
DORADCA KLIENTA 
Miejsce pracy: Wrocław 

 
Nie musisz znać się na ubezpieczeniach. Interesujesz nas Ty,  

twoje kompetencje, a nie tylko doświadczenie, które posiadasz. 
 

Decydując się na pracę w CUK Ubezpieczenia:  

Będziesz pracować: 

 w największej multiagencji  
ubezpieczeniowej w Polsce, 

 stacjonarnie w jednej z placówek, 
 na pełen etat, 
 w oparciu o umowę o pracę. 

 

Zdobędziesz: 

 nowe umiejętności i doświadczenie, 
 szeroką wiedzę specjalistyczną, 
 możliwość poznania wielu ciekawych ludzi, 
 pracę w gronie doświadczonych profesjonalistów  

w atmosferze wzajemnej współpracy. 

 
W pracy będziesz: 

 pozyskiwać i obsługiwać klientów, 
 osiągać postawione cele, 
 posługiwać się nowoczesnymi narzędziami, 
 tworzyć kalkulacje ofert, 
 sprzedawać polisy  

30 Towarzystw Ubezpieczeniowych, 
 tworzyć raporty, 
 reprezentować firmę. 

 

Umożliwimy Tobie: 

 dostęp do licznych szkoleń, 
 rozwój Twoich kompetencji, 
 zdobywanie specjalistycznej wiedzy, 
 perspektywę rozwoju na stanowiskach kierowniczych, 
 dostęp do prywatnej opieki medycznej  

dla pracowników pracujących na czas nieokreślony 
 dofinasowanie karty multisport, 
 pakiet pomocy prawnej. 

  
Jeśli:  
 posiadasz wykształcenie średnie (mile widziane wyższe),  
 lubisz kontakty z ludźmi,  
 potrafisz pracować z danymi, 
 szybko przyswajasz wiedzę. 
 motywują Cię cele sprzedażowe. 

 
To znaczy, że jesteś osobą, której szukamy! 

Prześlij swoje CV na adres praca@cuk.pl z podaniem nazwy stanowiska oraz miasta zatrudnienia w tytule maila i dopiskiem: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa w celu obecnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)” 

 

Informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CUK UBEZPIECZENIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  
z siedzibą w Toruniu, kod pocztowy 87-100, ul. Grudziądzka 107, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; 
KRS: 0000519882, REGON: 871548350, NIP: 956-20-47-158. 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu tej i przyszłych rekrutacji  
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 4) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 


