
Pierwsza praca w PZU! 

 

 Szukamy osób: 

- chcących zdobyć doświadczenie zawodowe 

- komunikatywnych 

- lubiących kontakt z Klientem oraz rozmowy przez telefon 

 

 Z nami będziesz: 

-obsługiwał wyłącznie połączenia przychodzące 

-przygotowywał i oferty dla naszych Klientów 

-sprzedawał ubezpieczenia Klientom, którzy sami do Ciebie zadzwonią  

-budował pozytywne relacje z Klientami 

 

 Gwarantujemy: 

- elastyczne godziny pracy, które z łatwością dopasujesz do swojego kalendarza 

- gwarantowaną stawkę godzinową + bardzo atrakcyjny system prowizyjny 

- szkolenia, za udział w których Ci zapłacimy 

 

Nie oczekujemy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Zaczynając współpracę z nami 

będziesz miał realną szansę na rozwój zawodowy w strukturze PZU. 

 

Czekamy na Twoją aplikację. 

rekrutacja.cc@pzu.pl 

 

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. z 2002 r. nr 101, poz.926, ze zm). 

   
 

Szukasz zajęcia, które dostarczy Ci dużo satysfakcji? 

Masz niepowtarzalną szansę dołączyć do Zespołu Centrum Alarmowego PZU. Możesz być pewien, że 

pracując z nami nie wpadniesz w codzienną rutyn ę. 

Do Twoich zadań będzie należeć: 

• udzielanie pomocy klientom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na drodze, 

• wybór samochodów zastępczych spełniających wymagania naszych klientów, 

• pomoc w wyborze najlepszych fachowców i specjalistów, 

• kontakt z usługodawcami, którzy codziennie niosą pomoc do awarii i wypadków samochodowych. 

 

Oferujemy Ci:  

• płatne szkolenie, które poszerzy Twoją wiedzę na temat ubezpieczeń i obsługi klienta, 

• nowoczesną i przestronną lokalizację pracy, 

• zatrudnienie w zgranym i pomocnym zespole, 



• dopasowanie harmonogramu pracy do Twojego kalendarza. 

 

Dodatkowo otrzymasz: 

• satysfakcję z niesienia pomocy innym, 

• niepowtarzalną możliwość zdobycia doświadczenia w największej i najbardziej rozpoznawalnej 

firmie ubezpieczeniowej w Polsce, 

• otwarcie ścieżki rozwoju i uzyskanie dostępu do pozostałych rekrutacji wewnątrz Grupy PZU. 

 

Pamiętaj, nie wymagamy doświadczenia z zakresu ubezpieczeń. Wszystkie potrzebne umiejętności 

zdobędziesz pracując z nami! 
 


