
RECRUTEAZĂ:

CONSULTANT FINANCIAR
  Oraş: Bacau
  Tip Job: Full time/ Part time
  Nivel carieră: cu sau fără experienţă

CANDIDATUL IDEAL:

- Vârstă cuprinsă între 21 şi 55 ani;( 21 ani pt.FT)
- Studii medii/superioare;

- Abilităţi de comunicare şi negociere;
- Prezenţă agreabilă;

- Nevoie de câştig financiar;
- Dispus să înveţe şi să dedice timp;

- Onestitate, determinare, punctualitate, spirit de 
echipă;

- Dorinţă de dezvoltare profesională;
    - Dinamism şi perseverenţă in atingerea 

obiectivelor.

RESPONSABILITAŢI:

- Crearea şi dezvoltarea unui portofoliu de clienţi;
    - Realizarea obiectivelor stabilite de companie.

BENEFICII:

     - Venituri în funcţie de performanţă;
     - Programe de instruire şi dezvoltare profesională 

gratuite;
     - Plan de carieră şi posibilitate reală de 

promovare;
     - Excursii anuale in ţări exotice in funcţie de 

realizări.

Contact: cristi.sandu@aviva.ro 0751203050

Luni - Vineri:  9:00 - 17:00
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