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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  עדיף 

ביטוח | פנסיה | פיננסים

ביטוח | פנסיה | פיננסים

    
 למנויים בלבד: פרסום מודעות חינם בלוח עדיף עד 15 מיליםלוח דרושים

Sales@Anet.co.il :מודעות ללוח עדיף ניתן להעביר למייל 
 כל המודעות פונות לגברים ונשים כאחד

 לסוכן ביטוח ייחודי הממוקם בראשון לציון דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוחות. 
סיום  התפקיד:  במסגרת  בשטח.  נסיעות  לא  בלבד,  משרדית  היא  המשרה 
הליך המכירה או תכנון פנסיוני והפקה לאחר שיחות או פגישות של הסוכן, 
כולל טיפול בהנמקות והחתמה על טפסים, טיפול מול חיתום. הגדלת והרחבת 

תיקי לקוחות, הצעת שדרוגים, שימור לקוחות קיימים.
משרה מלאה או חצי משרה.  

דרישות: ניסיון בתפקיד דומה בחברת/סוכנות ביטוח - חובה! ניסיון בהוצאת 
טפסי הנמקה, תהליכי שירות, שיווק בתחומי הפנסיוני ובריאות.

יכולת מכירתית ושירותית גבוהה, היכרות עם מערכת סמס 2010.
igor@bituah.com :קו"ח

ובריאות,  חיים  ביטוחי  חתם/ת  דרוש/ה  בארץ,  הפועל  משנה  למבטח      
בעל/ת ידע מוכח בביטוח ובחיתום רפואי, אנגלית ועברית ברמת שפת אם 
במחלקת  ניסיון  יתרון,  גבוהה  ברמה  נוספת  שפה  חובה.   גבוהה  רמה  או 
חיתום בחברת ביטוח של 2-3 שנים. משרה מלאה בלבד עם גמישות בשעות 

העבודה. ריאיון העבודה יערך בשפה האנגלית. 
dorit_shapiro@swissre.com  :דיתי  054-7747970 קו"ח

    משרד להשכרה  עם אופן ספייס בתל אביב ! שטח : 90 מ''ר, קומה : 2
משרד כולל 3 חדרים,  מרחב פתוח ,מטבחון, רהיטים וחניה. 

התקשרו עכשיו – 03-5157200/101 

     למשרדינו בכפר סבא דרושים מתמחים לענף פנסיוני ואלמנטרי. 
jobs@nc-finance.net : יש לשלוח קו"ח במייל

    דרוש/ה רפרנט/ית תפעול תחום ביטוחי חיים משרד לקוחות עושר מוביל 
מחפש לקלוט אליו – רפרנט/ית תפעול תחום ביטוחי חיים!!!

דרישות: ניסיון קודם בעבודה בתחום ביטוחי המנהלים/ גמל/ פוליסות פרט וכו’, 
היכרות קודמת עם מערכות התוכנה של חברות הביטוח – יתרון!!! 

cv@boazhr.com :קו"ח
 

    דרוש/ה משווקים/ות פנסיוניים - ללקוחותינו דרושים משווקים פנסיוניים עבור 
מגוון משרות אטרקטיביות! דרישות: בעלי רישיון ייעוץ/שיווק פנסיוני מטעם משרד 

cv@boazhr.com :האוצר. קו"ח
 

     בא לך על אילת? לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה בעיר דרוש/ה סוכן / סוכנת 
ביטוח חיים בעל/ת רישיון. אנו מציעים סביבת עבודה צעירה ותומכת, הסכם שכר 

גבוה ותנאים מעולים להצלחה. 
לפרטים וקו"ח :  amir@biran-insurance.com /  אמיר : 054-6244455 

 
     לתכניות מרפא סוכנות לבטוח דרושים סוכנים מורשים המעוניינים להרחיב 
המתאימים  לרשות  תעמיד  הסוכנות  והסיעוד.  הבריאות  בביטוחי  פעילותם  את 
צוות לויי מקצועי במכירות, שיווק, חיתום, טיפול  בתביעות, הפקות פוליסות וכד'. 
לתיאום,  מצוינים.  בתנאים  הראל  חברת  עם  ישירות  עמלות  הסכמי  למתאימים 

סמדר: 050-4514151.
    

     לחברת אייזנברג-אליאש יח"צ וקשרי משקיעים דרוש/ה יועץ/ת תקשורת.
כתיבה  יכולת  ציבור,  יחסי  במשרד  לפחות  שנתיים  של  ניסיון  התפקיד:  דרישות 
וניסוח גבוהים, יכולת עמידה בלחצים, יחסי אנוש טובים ועבודת צוות,  היכרות 
מעמיקה עם עולמות הכלכלה ושוק ההון - יתרון, אנגלית ברמה גבוהה,  ניסיון 

lee@pr-ir.co.il :עיתונאי - יתרון. קו"ח

| קצרים

ופיננסים  ביטוח  הראל  קבוצת 
ממשיכה להוביל גם בתחום האחריות 
הרביעית  השנה  זו  וזוכה  התאגידית 
פלוס",  "פלטינה  בדירוג  ברציפות 
ארגון  בדירוג  ביותר  הגבוה  הדירוג 
חברות   150 המדרג  "מעלה", 
ישראליות בתחום האחריות התאגידית. 
ביצועי  את  בתוכו  כולל  הדירוג 
התאגידית  האחריות  בתחום  החברות 
ותרומה  מעורבות  דוגמת  בפרמטרים 
לקהילה, סביבת עבודה, איכות סביבה, 

אתיקה וממשל תאגידי.
פועלת  היא  כי  נמסר  הראל  מקבוצת 
התאגידית,  האחריות  תחום  לקידום 
רואה בבחינת המשך טבעי  היא  אותו 
תוך  הקבוצה,  וערכי  הניהול  לתפיסת 
שהוא מגיע עד לרמות הגבוהות ביותר 

הראל מדורגת בדירוג השיא של ”מעלה” שנה רביעית ברציפות
דירוג מעלה, במסגרתו מדורגות 150 חברות ישראליות בתחום האחריות התאגידית, העניק 

להראל את הציון המקסימלי "פלטינה פלוס"
הארגון. "החזון בהראל מבטא את ערכי 
הליבה המנחים את הקבוצה - אמינות, 
חם  בית  אנושי,  הון  לקוחות,  שירות, 
והובלה )אש להבה(", הסבירו בהראל. 
"ערכים אלו הם בבחינת מצפן המכוון 
מטרתנו  את  מגלמים  והם  אותנו 

תוך  ללקוחות,  בר-קיימא  ערך  לייצר 
לצרכיהם.  ומקצועי  איכותי  מענה  מתן 
בהנהלת  תומך  הראל  דירקטוריון 
תחום  לקידום  הפועלת  הקבוצה, 
בליבת  והטמעתו  התאגידית  האחריות 
"לאורך  כי  הדגישו  בהראל  העשייה. 

פעילותה,  שנות  מ-80  למעלה 
המחויבות לתחום האחריות התאגידית 
בלתי  לחלק  הפכה  הקהילה  ולקידום 
נפרד מה-DNA הארגוני של הקבוצה 
והוא מוטמע בחזון הקבוצה ובערכיה", 

הסבירו בהראל.
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