
 
 

 

 

 

 

H INTERAMERICAN, μέλος του Ομίλου Achmea και πρώτη σε φήμη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, 

με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό χώρο, επιθυμεί να προσλάβει 

για το Δίκτυο Πωλήσεων Agency Sales Agency Recruiter (κωδ.αγγελίας SAR). Ο/Η  κατάλληλος/η 

υποψήφιος/α θα αναφέρεται στον Sales Agency Manager και θα είναι υπεύθυνος για την προσέλκυση 

Ασφαλιστικών Συμβούλων καθώς και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων προσελκύοντας τους 

κατάλληλους υποψήφιους για τις ανοιχτές θέσεις, μέσω ψηφιακών και παραδοσιακών καναλιών, 

αξιολογώντας τις σχετικές γνώσεις και την εμπειρία τους και παραμένοντας ενημερωμένος/η με τις 

απαιτήσεις των διαφόρων θέσεων στην εταιρεία & στο Δίκτυο Πωλήσεων Agency που σκοπό έχουν την 

επέκταση προσέγγισης πελατών. 

 

Κύριες Αρμοδιότητες 

 Δημιουργεί και επανεξετάζει τη συνολική στρατηγική προσέλκυσης διαμεσολαβητών και συν-αναπτύσσει 

μια συναρπαστική εταιρική στρατηγική (διοργανώνοντας καμπάνιες προσέγγισης ή συμμετέχοντας σε 

εκδηλώσεις). Σχεδιάζει πηγές και δραστηριότητες προσέγγισης για να προσελκύσει κατάλληλους 

υποψηφίους μέσω βάσεων δεδομένων, διαδικτυακών φόρουμ απασχόλησης, κοινωνικών μέσων κ.λπ. 

 Προσδιορίζει τις μελλοντικές ανάγκες προσέλκυσης, αναπτύσσει περιγραφές και προδιαγραφές θέσεων 

και αναπτύσσει το προφίλ πιθανών υποψηφίων. Συνεργάζεται με Διευθυντές Πωλήσεων / επικεφαλής για 

να καταρτίσει μια συνεπή λίστα απαιτήσεων. 

 Συλλέγει & ελέγχει τα βιογραφικά και τις αιτήσεις θέσεων των υποψηφίων ή εξετάζει βιογραφικά 

σημειώματα στη βάση δεδομένων και αξιολογεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία των αιτούντων 

για το ποιοι ταιριάζουν καλύτερα στις ανοιχτές θέσεις 

 Πραγματοποιεί συνεντεύξεις και ταξινομεί μέσω των αιτούντων για να καλύψει τις ανοιχτές θέσεις, 

χρησιμοποιώντας διάφορα αξιόπιστα εργαλεία / μεθόδους πρόσληψης και επιλογής για να φιλτράρει τους 

υποψηφίους εντός του χρονοδιαγράμματος. 

 Δημιουργεί αναφορές σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαδικασιών πρόσληψης. Αναλύει τα 

αποτελέσματα και αποφασίζει εάν θα διατηρήσει, θα τροποποιήσει, θα σταματήσει ή θα τα καταργήσει, 

αναλαμβάνοντας ενέργειες ώστε να βελτιώσει τα αποτελέσματα των εκστρατειών πρόσληψης. 

 Αναπτύσσει και μοιράζεται γνώσεις και ευρήματα με την ομάδα που σχετίζονται με τον δικό του τομέα, τα 

Γραφεία Πωλήσεων και άλλους εσωτερικούς ενδιαφερόμενους, για παράδειγμα, κάνοντας παρουσιάσεις 

και παρέχοντας εκπαίδευση 

Απαραίτητα Προσόντα 

 BSc Διοίκησης Επιχειρήσεων/HR  ή παρεμφερή  κλάδου 

 MSc  επιθυμητό 

 3-5  έτη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 

 Γνώση της ασφαλιστικής αγοράς, των δικτύων πωλήσεων, των προϊόντων και των υπηρεσιών της IAG 

 Πολύ καλή γνώση του MS Office και βασικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης ψηφιακών καμπανιών 

(κοινωνικών μέσων) και ερμηνείας αποτελεσμάτων 

 Πολύ καλή  γνώση της αγγλικής γλώσσας  

 Εξαιρετική επικοινωνία και διαπροσωπικές δεξιότητες 

 Καλές δεξιότητες λήψης αποφάσεων 

 



 
 

 

 

 

 

 

Δεξιότητες 

 Ομαδικότητα και συνεργασία 

 Εστίαση στον πελάτη 

 Επιχειρησιακή διορατικότητα 

 Προσωπική ανάπτυξη 

 Ανάληψη ευθύνης 

 Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 

 Ανθεκτικότητα 

 Κτίζει δίκτυα επικοινωνίας  

 

Παροχές 

 Ομαδική ασφάλιση Ζωής & Υγείας και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 

 Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, σύγχρονοι τρόποι και μεθοδολογίες εργασίας 

 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 

 Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 

 

Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας στο:  

human-resources@interamerican.gr  
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