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Pridruži se ekipi zavarovalnice Vita, največji bančni zavarovalnici v 
Sloveniji, kot 

»prodajni trener«! 

 
O zavarovalnici: 
Te veseli izvajanje prodajnih treningov, izobraževanj, motiviranje in nudenje strokovne podpore na področju 
prodaje zavarovalnih produktov? Naš slogan pravi: »Življenje je nepredvidljivo. Stojimo vam ob strani in 
izpolnimo obljube.« In to mislimo čisto zares – tako za naše stranke, kot tudi za naše zaposlene. Za stranke 
nudimo prvovrstne zavarovalne produkte, zaposlenim pa odlično delovno okolje. Vabimo te, da se nam pridružiš 
in nam pomagaš postati še boljši. 
 

Katere bodo tvoje poglavitne naloge? 
• izvajanje izobraževanj, prodajnih treningov, strokovne podpore in motivacije bančnih komercialistov v 

poslovni mreži NLB, 

• priprava prodajnih poročil, 

• priprava prodajnih pripomočkov za bančne komercialiste z licenco za prodajo zavarovanj, ki služijo 
pomoči ob svetovanju strankam, 

• sodelovanje pri snovanju akcij pospeševanja prodaje in instrumentov/načinov za motiviranje 
komercialistov,  

• sodelovanje pri razvoju in vzpostavljanju novih prodajnih poti in razvoju novih storitev,  

• sodelovanje v projektnih skupinah,  

• prodaja zavarovanj, 

• skrb za podobo zavarovalnice v javnosti, v smislu priprave strokovnih člankov, 

• opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega oz. uprave, ki smiselno sodijo v delokrog delovnega 
mesta oz. dela delovne sredine, kjer se opravlja delo  

 

Kaj pričakujemo od tebe? 

• VII., VI/2. ali VI/1. stopnja izobrazbe, 

• 3-5 let delovnih izkušenj,  

• dinamičnost, sodelovanje z drugimi, kreativnost, zanesljivost in odgovornost, etičnost.  

 

Kaj ti ponujamo? 
• Pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s stimulativnim plačilom (fiksni in variabilni del) s poskusnim 

delom 5 mesecev, 

• uporabo službenega vozila za potrebe obiskovanja poslovalnic NLB po Sloveniji, 

• prijazno, urejeno in sproščeno delovno okolje z bogatim programom promocije zdravja na delovnem 
mestu, 

• možnost udeležbe na rednih izobraževanjih ter usposabljanjih, 

• pričetek dela takoj oz. po dogovoru. 
 

Kako oddaš prijavo in kaj mora ta obsegati? 
Če ustrezaš pogojem in si želiš novih izzivov, te vabimo, da prijavo za opravljanje dela pošlješ do 28.2.2023 na 
elektronski naslov zaposlitev@zav-vita.si.  
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