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Vill du bli en del av marknadens bästa 
Mäklardisk?
Med ökande marknadsandelar fortsätter Movestic att stärka sin position på den svenska
försäkringsmarknaden. Nu söker vi fler medarbetare till vår Mäklardisk, som har siktet tyd-
ligtinställt på att bli den bästa i branschen. Vi har kommit en bra bit på vägen, och letar nu
 efter dig som vill vara med och ta Mäklardisken ända fram till den absoluta toppen inom
 administration och service.

Arbetsuppgifter 
Tjänsten ingår i en grupp som består av drygt 30 medar-
betare med utpräglad serviceanda. Du ansvarar för inkom-
mande samtal och mejl och agerar stöd åt våra kunder och 
de förmedlare/förmedlarassistenter vi jobbar med. Vanligt 
förekommande frågor kan gälla bolagets produkter, viss 
försäljning och att ta fram speciallösningar.Du kommer 
även medverka vid kundmöten tillsammans med Movestics 
förmedlarkontakter. Anställningen är ett vikariat.

Vem söker vi
För att passa i denna roll har du en bakgrund från motsva-
rande tjänst på bank eller försäkringsbolag. Du är van att 
jobba med telefon som arbetsredskap. Som person trivs du 

i en servicefokuserad roll där du tillåts arbeta nära bolagets 
affär i ett högt tempo med fokus på leverans och kvalitet. Du 
är flexibel och förändringsbenägen. Att du har tidigare erfa-
renhet av fondförsäkring ser vi som en självklarhet

Är du intresserad av en ny utmaning?
Skicka din CV och en kort formulering varför du är intres-
serad av denna tjänst till johan.englund@movestic.se. Märk 
din ansökan med ”Marknadsstöd”. Din ansökan måste vara 
hos oss senast den 31 mars. Har du frågor om tjänstens 
innehåll? Kontakta Johan Englund på 08-120 39 215.

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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