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Försäljningschef Öst
Hos oss på Movestic är de anställda den enskilt största tillgången. Vi vill ha drivande och 
kunniga medarbetare som trivs i vår snabba och förändringsbenägna organisation. Just nu 
söker vi en Försäljningschef Öst med ansvar för att stärka vår affär i regionen. Vi vill vara 
experten som inspirerar till smarta val, visst vill du följa med på vår resa? 

Arbetsuppgifter
Befattningen Försäljningschef innebär självständigt aktivi-
tets, försäljnings och resultatansvar för försäkringsförmed-
lare i östra Sverige (Östergötland/Småland)

Du planerar, genomför och följer upp ditt arbete. Det in-
går i ansvaret att analysera vilka aktiviteter, tjänster och 
produkter som passar bäst in hos varje förmedlare utifrån 
dennes verklighet. Således handlar tjänsten mycket om att 
lyssna in.

Alla aktiviteter är kopplade till utsatt plan inom Movestic 
och utifrån den har du fritt handlingsutrymme.

Kulturen i gruppen och inom Movestic är en kombina-
tion av energi, entreprenörskap och driv tillsammans med 
struktur, kontroll och ordning. Vikten av att ta ansvar och 
att färdigställa och göra klart präglar organisationen.

Lämplig placeringsort är Norrköping, Linköping eller Jön-
köping.

Utbildning/bakgrund
Det är positivt om du har akademisk examen och IFU di-
plom eller motsvarande utbildning men det är inget krav.

Du har några års erfarenhet av motsvarande arbetsuppgif-
ter från liv-och pensionsförsäkringsbolag eller från en för-
säkringsförmedlare och har där uppvisat mycket goda för-
säljnings och lönsamhetsresultat.

Du kan också ha arbetat som säljare inom bank, fond eller 
finans.

Det är viktigt att du har gedigen erfarenhet av att genomföra 
affärer i östra Sverige.

Du har i tidigare anställningar uppvisat klassiska försälj-
ningsegenskaper som driv, energi och aktivitet. Det är ock-
så viktigt att du kan ta till dig mål och planera ditt arbete till-
sammans med din chef.
 
Personliga egenskaper 
Du är övertygande och kan påverka andra människors åsik-
ter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller 
ändrat beteende.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp 
som på tu man hand.

Är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer 
för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomis-
ka principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya 
affärsmöjligheter etc.
Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller un-
der press liksom förblir lugn och stabil och behärskar si-
tuationen.

Du motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen, visar en-
tusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.

I den här rekryteringen tar vi hjälp av Qsearch. Ansökan 
görs via qserach.se. Har du frågor om tjänstens innehåll är 
du välkommen att kontakta Stefan Otterbeck på Qsearch, 
tel 0707-72 77 11.

Välkommen med din ansökan!

MOVESTIC LIV & PENSION startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för trygg-
het. Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är att erbjuda markna-
dens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare. Våra kunder har därför, år efter år, fått en avkastning på sitt 
sparkapital som legat i topp i branschen. Med våra trygghetsförsäkringar erbjuder vi också ett skydd om det som inte får 
hända ändå skulle inträffa. Vi är övertygade om att professionell rådgivning är nödvändigt för att den enskilda individen 
ska få ett sparande och ett försäkringsskydd som är anpassat till dennes unika situation. Därför erbjuder vi våra produkter 
enbart via registrerade och kvalificerade försäkringsförmedlare.
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