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Descripció de l’empresa
La teva asseguradora global de confiança MAPFRE és una asseguradora global amb presència en els cinc continents i negoci en més de cent països, amb més de 37.000 treballadors a
tot el món. Som l’asseguradora de referència en el mercat espanyol, amb implantació en pràcticament tots els països de l’Amèrica Llatina —regió en la qual som la primera multinacional asseguradora— i un dels deu grans grups asseguradors europeus per volum de primes.
La nostra xarxa comercial té prop de 5.400 oficines, gairebé 3.000 de les quals a Espanya, i més de
84.000 agents i mediadors col·laboren en la distribució dels productes de MAPFRE a tot el món.
Més de 37 milions de clients confien en MAPFRE, el benefici net dels quals el 2016 va superar els 775 milions d’euros (+9,4%), i va aconseguir uns ingressos superiors als 27.092 milions
d’euros (+1,5%).
Perfils professionals sol·licitats
Cerquem nous graduats en ADE o Dret que es vulguin unir a nosaltres i consolidar en una relació professional a llarg termini. Perquè es converteixin en grans professionals, ambaixadors de
la marca MAPFRE. Busquem talent jove, que col·labori, innovi i agilitzi.
Què ofereix als joves titulats
Oferim un lloc de trobada per compartir idees, coneixements i treball en equip a través del
nostre Pla de Carrera, que desenvoluparem en comú. Oferim una carrera professional amb un
present estable i un futur prometedor en la comercialització de productes financers i asseguradors en empreses i en famílies
Procés de selecció
Les persones interessades a conèixer-nos i conèixer el nostre projecte poden registrar el seu
CV a la URL https://jobs.mapfre.com/job/LLEIDA-AGENTE-COMERCIAL-DE-SEGUROS-Y-PRODUCTOS-FINANCIEROS-L/515064301/?locale=es_ES
Les candidatures seran avaluades segons el perfil requerit i, en cas d’adaptar-s’hi, seran citades a una entrevista personal.

