
Arbiter S.A. to firma powołana na rzecz pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnego rodzaju 
szkód. Nasza praca polega na odzyskiwaniu należnych kwot odszkodowania od Towarzystw Ubezpie-
czeniowych. Naszą siłą jest wiedza, doświadczenie oraz wykwalifikowany zespół specjalistów.

Szukamy zaangażowanych pracowników na terenie całej Polski!

DORADCA DS. ODSZKODOWAŃ
nr ref. DK-A – nazwa województwa

Zainteresowany? Rozpocznij współpracę z Arbiter S.A.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  

z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@arbitersa.pl.  
Prosimy o dopisanie nr referencyjnego wraz z nazwą województwa.

DLACZEGO WSPÓŁPRACA Z ARBITER S.A. TO DOBRY BIZNES?
 Rynek odszkodowań to obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż 

w Polsce – jej wartość w ostatnich latach wyniosła blisko 40 miliardów złotych i stale wzrasta.
 Wartość świadczenia naszych usług jest wysoka, co bezpośrednio przekłada się na bardzo 

wysokie prowizje ze sprzedaży.
 Odszkodowania to biznes odporny na kryzys w koniunkturze.
 Nasi doradcy nie są sprzedawcami i nie pobierają żadnych opłat od Klientów; ich zadania 

to doradztwo, wsparcie i pomoc w uzyskaniu jak największego odszkodowania.
 Koszty postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń są zaliczkowo opłacane przez 

Arbiter S.A., co jest dużą wartością dla Klienta.
 Dzięki stałemu wynagrodzeniu wzbogaconemu o prowizje i narzędzia pracy (samochód 

i karta paliwowa), nasi Doradcy mają stałą pracę z wysokimi zarobkami.

OFERTA ARBITER S.A.
 Wynagrodzenie podstawowe i prowizja od liczby podpisanych umów.
 Prowizja od wartości kontraktu.
 Narzędzia pracy: samochód i karta paliwowa.
 Wsparcie marketingowe, szkoleniowe, niezbędne pomoce naukowe.
 Budżet na budowę sieci Partnerów.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 Pozyskiwanie i obsługa Klientów.
 Budowanie relacji z Klientami.
 Budowanie sieci Partnerów.
 Praca w terenie.

OCZEKIWANIA
 Prawo jazdy kat. B – warunek konieczny.
 Doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej.
 Dobra opinia w środowisku lokalnym.
 Motywacja! zaangażowanie! determinacja! kreatywność! pozytywne nastawienie!
 Chęć osiągnięcia sukcesu i naprawdę dużych pieniędzy.


