
 

A Kunden Brókernél segítünk ügyfeleinknek országszerte felelősséget vállalni pénzügyeikért. Mivel 
az élet gyakran hoz váratlan meglepetéseket, mi 2005 óta állunk az ügyfeleink szolgálatában nap, 
mint nap, megbízható megoldásokat kínálva pénzügyi igényeikre az élet bármely szakaszában. 
A növekvő ügyféligénynek köszönhetően országosan bővítjük csapatainkat, és keressük azokat a 
rátermett, ambiciózus jelölteket, akik erősítenék vállalatunkat, a központi irodánkba, Kolozsváron. 
 
Meghirdetett pozíció: PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ (Bróker) 
Jelentkezési határidő: szeptember 11. 
 
Amivel várunk: 
 Teljesítményarányos juttatási rendszer – a befektetett munkához mérten jár a juttatás 
 Folyamatos oktatással támogatunk, hogy hozzáértő, naprakész tudással rendelkező pénzügyi 

szakember legyél, számos termékszakmai és értékesítés technikai tréning vár Rád 
 Személyre szabott mentorállás és folyamatos konzultációs lehetőség áll rendelkezésedre, hogy 

érezd, bármikor számíthatsz ránk, kiszámítható tanácsadói karriert építve 
 Nálunk van lehetőség a szakmai előrelépésre, saját csapatot építhetsz és menedzserré válhatsz 
 Rugalmas időbeosztást biztosítunk számodra, hiszen vállalatunk nagy hangsúlyt fektet a munka és 

magánélet egyensúlyára 
 Hálózatépítés helyett egyéni teljesítmény. 
 
Amit elvárunk: 
 Legfőbb feladataid közé fog tartozni, hogy bővítsd a cégcsoport ügyfélkörét, melyet igényalapú 

pénzügyi tervezéssel és tanácsadási tevékenységgel érhetsz el 
 Vállalatunk meglévő ügyfeleinek felkeresése is a felelősségi köröd része lesz, a cél a hosszú távú 

üzleti kapcsolat kiépítése és ápolása 
 Pénzügyi értékesítőként az ügyfelek igényei mentén választod ki a megfelelő terméket a 

Partnereink közül (biztosítás, magán nyugdíjpénztár, befektetési alapok, gyerekek tanulmányi 
alap) 

 Elengedhetetlen, hogy magas színvonalon végezd a munkád, ugyanis ügyfeleink elégedettségét és 
lojalitását csak így növelhetjük 

 Elvárjuk Tőled, hogy folyamatos fejlődj és naprakészen tartsd szakmai tudásod, valamint, hogy 
elérd a kitűzött értékesítési célokat 

Amire szükségünk van: 
 Minimum érettségivel rendelkezzél (felsőfokú gazdasági végzettség vagy ASF hatósági 

tanúsítvány előny) 
 Kiváló a kapcsolatteremtő és tárgyalási készséged 
 Eredmény- és ügyfél-orientáltság jellemez 
 Nyitott vagy az új technológiák alkalmazására 
 Mentori betanítás után képes vagy az önálló munkavégzésre 
 Értékesítési területen szerzett tapasztalatod előny, de nem elvárás 
  
Ha fontos számodra, hogy munkáddal jó célt szolgálj, segíts a bizonytalanságot kiszámíthatóbbá 
tenni, akkor jelentkezz Pénzügyi Tanácsadónak a Kunden csapatába! 
Jelentkezéseket az alábbi e-mailcímre lehet beküldeni: 
E-mail: csongor.teleki@kbagencies.ro 
Mobil: +40766325647 


