
 

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.)

Wyślij CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@arbitersa.pl.  
Koniecznie wpisz nr referencyjny i nazwę swojego województwa: „LIDER – nazwa województwa”

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.

 i szukamy  LIDERÓW ZESPOŁU, którzy razem z nami 

ROZRASTAMY SIĘ 

ZBUDUJĄ NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ.

Pracujemy na rynku odszkodowań wartym 40 MILIARDÓW ZŁOTYCH. 
Każdego dnia WALCZYMY z towarzystwami ubezpieczeniowymi 
O WIĘKSZE PIENIĄDZE Z ODSZKODOWAŃ DLA NASZYCH KLIENTÓW. 
W pracy kierujemy się trzema wartościami: CZŁOWIEK, ETYKA, RZE-
TELNOŚĆ. Trzymając się fundamentalnych zasad, kładziemy nacisk 
na ROZWÓJ, dlatego ważne są dla nas SZKOLENIA, KONFERENCJE 
I SPOTKANIA MOTYWACYJNE. 

nr ref. LIDER – nazwa województwa

JAKIE SĄ NASZE OCZEKIWANIA?

Lider musi być osobą zaangażowaną i zmotywowaną, aby cechy te móc przelewać na swój 
zespół. Z kolei by móc poruszać się samochodem służbowym, powinien posiadać czynne 
prawo jazdy. Pracę zdecydowanie ułatwi doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej 
lub w odszkodowaniach. Lider, który ma otwarty umysł i potrafi wyznaczać sobie cele, 
osiągnie sukces i będzie mógł pracować nad wolnością finansową, która pojawi się już 
po kilku latach systematycznej pracy.

LIDER JEST PRZYWÓDCĄ, 
dlatego powinien być zarówno stanowczy i zdeterminowany, jak i kreatywny i przyjazny. 

CZYM ZAJMUJE SIĘ LIDER?

 Lider rekrutuje, zarządza,   
       analizuje, motywuje, szkoli   
       i doradza. 
 Ponadto pozyskuje nowych   
      Klientów i zajmuje się ich obsługą. 
 Pracuje w terenie i organizuje   
       szkolenia dla swojego zespołu. 
 Nieustannie pracuje na sukces  
       swój i swojego zespołu.

JAKA JEST NASZA OFERTA?

Lider otrzyma wynagrodzenie składające się 
z licznych prowizji oraz kwot stałych. Za swą 
efektywną pracę zostanie przydzielony mu 
samochód służbowy wraz z kartą paliwową.


