
Bliv forsikringselev 
hos Storstrøms Forsikring

Hos Storstrøms Forsikring banker vores hjerter 
for gode kundeoplevelser – og vi tager os tid til 
fordybelse og nærvær. 

Hvis du har de rette kompetencer og den rigtige 
personlighed, vil vi rigtig gerne have dig med på 
holdet. Du vil i starten skulle behandle skader 
som en del af et lille, men effektivt team. 

Du kommer til at stifte bekendtskab med alle 
typer sager, og er du den rette profil, vil du 
kunne få indflydelse og ansvar på bare kort tid. 
Senere i din uddannelse vil du få mulighed for 
at få mere salgs- og serviceprægede opgaver.

KRAV OG FORVENTNINGER 

Den ideelle kandidat har erfaring med forsikring – 
men det er ikke et krav. Det vigtigste er, at du har 
den rette indstilling. Uddannelsesmæssigt har du 
gennemført HHX, gymnasie eller HF med et godt 
resultat. 

Da arbejdet er meget selvstændigt og kundevendt, 
forventer vi blandt andet, at du: 

• Er god til at kommunikere i tale og skrift 

• Er ansvarsbevidst og resultatorienteret 

• Er udadvendt og brænder for kundeservice 

• Har en lyttende og imødekommende adfærd 

• Tager ansvar for kundens problemer 

• Har en god forståelse for IT og let ved at sætte  
  dig ind i nye systemer 

• Er bosat i Region Sjælland, da arbejdspladsen 
  befinder sig på Møn 
 

VI TILBYDER

• 2-årig elevuddannelse 
• Grundig oplæring i et passende tempo
• Fornuftig overenskomstmæssig løn, pension, 
  sundhedsforsikring og massageordning

• Ansvar og indflydelse

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Såfremt du har spørgsmål til stillingen, kan du 
kontakte vores skadechef, Mark Gramstrup Wriedt, 
på telefon 42 94 51 19. 

Ansøgning og CV sendes til mgw@stofo.dk

Vi behandler alle ansøgninger fortroligt og respek-
terer dine personoplysninger. Vi indkalder løbende 
til samtaler, og ansætter straks, når vi har fundet 
vores rette nye kollega.

www.stofo.dk

Drømmer du om en karriere inden for forsikringsverdenen? 

Ønsker du at gøre en positiv forskel for mennesker omkring dig?

Er du ansvarsbevidst og klar til at blive en del af et lokalt, voksende team?


