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Vi skall bli fler
Svenska Finans och Försäkringsteamet är inne i en expansiv period och söker därför
försäkringsförmedlare till våra kontor i Helsingborg, Halmstad och Varberg
Vår situation är positiv, vi har mer att göra än vi hinner med.
Vårt varumärke är starkt och vi står inför en rad spännande förändringar
Om du har du rätt kompetens, är IFU och SwedSec utbildad och vill vara
en del av denna förändring, bör du omgående ta kontakt med oss.

Företaget
Svenska Finans är ett 10 årigt försäkringsförmedlarbolag med
kontor i Malmö, Helsingborg, Halmstad och Varberg. Vi startade
vår verksamhet 2004 och vi som jobbar på företaget har
erfarenhet av ekonomisk rådgivning sedan 90-talet. Vi jobbar
med privat-och företagsmarknaden och hjälper våra kunder med
ekonomi, sparande, placeringar, pensioner m.m. Svenska Finans
har sedan starten haft en god ekonomisk utveckling och blivit
utsett till gasellföretag. Samma år mottog vi också Veckans
affärers pris som ett av landets superföretag. Detta är vi stolta
över.

Så jobbar vi
Vi träffar i de flesta fallen våra kunder på våra kontor. Rekryteringen av kunder sker dels via vår
egen kundstock och seminarium samt via vårt professionella systerbolag, Pensionsutbildning
För oss är det viktigt med ett tydligt arbetssätt, med stöd såväl i lagen som våra IT-system. Vi vill
vara långsiktiga i vårt agerande och etik och moral är viktiga faktorer för oss. Vi jobbar i huvudsak
mot privatmarknaden men kan idag se en tydligt växande trend på företagssidan.

Varför Svenska Finans?
För dig som jobbar på Svenska Finans vill vi erbjuda en attraktiv lön
med goda utvecklings möjligheter.
Vi har nyligen arbetat fram ett nytt lönesystem som innebär en fast
grundlön för att skapa en ekonomisk trygghet samt en rörlig
provisionsdel/rörlig lönedel. Vi arbetar mot en veckovis budget som
bygger på långsiktig relation med våra kunder och kvalité i varje
enskilt möte. Som anställd hos Svenska Finans har du även pensions
och trygghetsförsäkringar exempelvis TGL och TFA.
Vi erbjuder effektivt förmedlar verktyg som stödjer affärsprocessen
samt ett professionellt sätt att nyrekrytera kunder. Du kommer att
ingå i ett dynamiskt team av medarbetare som kommer att hjälpa dig
i din vardag. På varje ort finns en fin kundstock att arbeta med.
Vi vill helt enkelt att du skall komma till en miljö som borgar för
trivsel, kvalitet och framgång.
Vi är en del av förmedlarorganisationen Hjerta vilket ger oss
många fördelar.
Konkret innebär det följande:

Tillgång till marknades bästa förmedlarsystem, WebCap, som bl.a. ger dig
- En kvalitetssäkrad affärsprocess
- Ett oslagbart kundbearbetningsvektyg
- Mallar för dokumentation
- Direktifyllnad av ansökningshandlingar
- En effektiv arbetssituation

Medlemskapet i Hjerta

Tillgång till ett brett utbud av fond och försäkringslösningar

Förmånliga avtal med produktbolag

Medlemskap i Sfm

Hjälp med compliance via Hjertas intranät



Samt att vi via vårt systerbolag Pensionsutbildning levereras kontinuerligt tips på nya kunder
som gärna vill träffa dig

Vad krävs av dig?
Du som söker jobb hos Svenska Finans skall vara färdigutbildad försäkringsförmedlare gärna med SwedSec.
I de fall kompletterande utbildningar krävs, kan vi hjälpa till med det.
Du skall ha en hög egen drivkraft samt förmåga att ta ansvar för din egen intjäning.
Du är IFU utbildad och bör ha ekonomisk utbildning samt kunna uppvisa goda resultat samt goda
referenser från tidigare jobb.
En positiv attityd samt en hög ambition är också till din fördel. Du skall också vara beredd att genomgå
personlighetstester för att säkerställa att du passar till tjänsten
Känner du att detta kan vara ett jobb och en arbetsplats för dig, ber vi dig skicka en ansökan med CV och
referenser till: jobb@svenskafinans.se
Om du har frågor kring tjänsten får du gärna kontakta vår kontorschef i Malmö; Camilla Boström
på 040-6150101 eller camilla.bostrom@svenskafinans.se

Helsingborg

Drottninggatan 13
252 21 Helsingborg
042-453 15 10

Malmö

Gustav Adolfs torg 45
211 39 Malmö
042-453 15 10

Halmstad

Bredgatan 2
302 45 Halmstad
035-260 15 50

Varberg

Ö. Långgatan 28
432 41 Varberg
0340-59 15 80

