
Компанія  "BritMark" —  це  команда  експертів,  які  вже  13  років  допомагають

представникам великого бізнесу в Україні підібрати оптимальні  умови по страхуванню

майна, автотранспорту і персоналу, а також з врегулюванням страхових випадків.

Ознайомитися з нашою компанією можна тут: www  .brit-mark.com  

Нашій команді зараз потрібен молодий спеціаліст (бажано студентка останніх курсів) на

вакансію  «Менеджер  з  обслуговування  корпоративних  клієнтів»  (автотранспортне

страхування).

Розглядаємо кандидатів без досвіду роботи у страхуванні (самі навчаємо).

Вимоги до кандидатів:

 вища освіта державного ВНЗ (студент останніх курсів);

 досвід  роботи  в  сфері  продажів  або  обслуговуванні/комунікацій  з  клієнтами  буде

перевагою;

 впевнений користувач ПК: MS Office (в т.ч. відмінне володіння MS Excel), Internet;

 уважність до деталей, акуратність в роботі з документами;

 здатність до швидкого навчання і прагнення до розвитку;

 відповідальність при виконанні завдань.

Основні обов'язки:

 оформлення договорів автострахування (Автоцивілка, Зелена карта);

 обслуговування поточних клієнтів;

 виконання доручень керівника.

Ми пропонуємо:

 динамічну роботу в молодому та дружньому колективі;

 з/п від 6 000 грн;

 медичну страховку, компенсацію мобільного зв'язку;

 підтримку фахівця–наставника в перший рік роботи в компанії;

 внутрішні корпоративні та зовнішні індивідуальні тренінги;

 комфортний офіс в 2-х хвилинах ходьби від ст. м Поштова площа.

Надсилайте, будь ласка, своє резюме із зазначенням бажаної посади в темі листа за

адресою: hr@brit-mark.com

Контактна особа: Юлія Сокальська

Телефон: +38 (044) 425 22 26

mailto:hr@brit-mark.com
http://www.brit-mark.com/


ЗАЯВКА

на підбір спеціаліста на вакансію 

«Менеджер з обслуговування корпоративних клієнтів (автотранспортне страхування)» 

Контактна особа, тел., e-
mail

Юлія Сокальська, 050-417-90-97, hr@brit-mark.com

Умови роботи

Графік роботи пон.-пт., 9:00-18:00 

Випробувальний термін 3 місяці

З/п на випробувальний 
термінвід 

Після випробувального 
терміну

від 6 000 грн

від 8 000 грн

Місце роботи Київ, вул. Сагайдачного 23/8

Вимоги до кандидата*

Вік 21-25 років

Стать жін/чол (перевага надається дівчині)

Освіта неповна вища, вища

Спеціальність за дипломом
економіка, фінанси, страхування, банківська справа, 
менеджмент, підприємництво

Досвід роботи
в сфері продажів або обслуговуванні/комунікацій з клієнтами буде

перевагою

Володіння ПК Word, Excel, Power Point — відмінно 

Особисті якості

уважність до деталей, акуратність в роботі з документами, 

здатність до швидкого навчання і прагнення до розвитку,

відповідальність при виконанні завдань
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