
Et spændende, udfordrende og afvekslende job
Du skal sælge og rådgive både privat- og erhvervskunder på Born-
holm og vil få et udfordrende job i tæt samarbejde med dine kol-
leger, i et hus med korte og hurtige beslutningsveje. Du vil hurtigt 
kunne opbygge et solidt netværk, både indenfor og udenfor job-
bet.

Vores forventninger til dig 
• Du vil sælge forsikringer og du har måske allerede gennemført 

uddannelsen som assurandør, eller dele af den
• Du har evner for salg og kan dels spotte nye kundemuligheder 

samtidig med, at du kan pleje din eksisterende portefølje
• Du er energisk, vedholdende og har fokus på at opnå dine mål
• Du er tillidsskabende og du evner at kombinere forretnings-

mæssige mål med kundernes behov og forventninger
• Du er god til at kommunikere og til at afdække kundens behov, 

så du kan præsentere den bedst mulige løsning

Vi tilbyder
• Et udfordrende, afvekslende og meget selvstændigt job
• Et job i en afdeling med stærkt sammenhold og godt humør
• Et job med muligheder for uddannelse i relation til jobbet

Bornholms Brandforsikring
Vi er bornholmernes lokale forsikringsselskab. Vi kender øen og 
kunderne og dermed sikrer vi de bedste forsikringsløsninger, samt 
en nærværende og personlig service. På kontoret i Rønne sidder 
vi 31 engagerede og positive medarbejdere, som løfter i flok og 
sørger for en god arbejdskultur.
Vi er med til at skabe tryghed, udvikling og arbejdspladser på øen, 
ligesom vi glæder os over at kunne berige Bornholm med oplevel-
ser, gennem vores støtte til lokal turisme, kultur og idrætsliv.

Lidt mere
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte salgs-
chef Lars Bresemann på tlf. 2260 1940 eller lbr@bornbrand.dk

Du kan søge stillingen på samme mailadresse og vi gør opmærk-
som på, at vi holder ansættelsessamtaler løbende.

Vi er involveret i Bornholms tilflytterindsats så, hvis du ikke bor på 
Bornholm, men går med tanker om at flytte hertil, kan du finde 
mere hjælp hos Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm på tlf. 
3121 8880 eller rh@bornholm.biz. 

Du kan læse mere på www.flyttilbornholm.dk eller på facebook 
”næste stop Bornholm”. 

ASSURANDØR
til Bornholms Brandforsikring A/S
Er du udadvendt, kan du skabe gode relationer til dine kunder og kolleger  
og vil du være en del af et aktivt og højt ydende team?

Bornholms Brandforsikring A/S · Tornegade 8 · 3700 Rønne · Telefon 56 93 00 00
www.bornbrand.dk


