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Descrição
Perfil pretendido O que estamos à procura:

Por forma a responder às oportunidades de crescimento futuro, a Metlife pretende
contratar profissionais com o perfil Team Manager, para integrar a sua estrutura
exclusiva de agências, na zona do grande Porto.

Principais responsabilidades
?Planear a atividade comercial de acordo com a estratégia previamente definida para o
canal;
?Recrutar consultores para identificação de oportunidades de negócio através da
prospeção de potenciais clientes;
?Formar consultores, para garantir a obtenção mínima dos objetivos de produção,
assegurando um serviço de alta qualidade ao cliente.

Para fazer parte da nossa equipa deverá ter:
?Formação superior (preferencial);
•Experiência profissional em funções de vendas, gestão de equipas, formação,
desenvolvimen-to e motivação de equipas, especialmente na distribuição face to face;
•Paixão pela área comercial, nomeadamente pelo contacto direto com o cliente;
•Forte capacidade de comunicação e relacionamento;
•Alto nível de proatividade, resolução de problemas e pensamento estratégico;
•Experiência na indústria seguradora (preferencial).

Número de vagas 5
País Portugal

Distrito Braga
Condições oferecidas Porque se deve juntar à Metlife:

?Plano de carreira estruturado, com possibilidade de crescimento profissional e gestão
de uma rede comercial exclusiva;
?Pacote de remuneração atrativo, com plano de apoio financeiro + Incentivos variáveis;
?Formação, acompanhamento e apoio especializado concebido para potenciar o
máximo de-senvolvimento profissional;
?Excelente ambiente de trabalho, em multinacional de referência.

Envie-nos o seu CV para recrutamento_redeagencias@metlife.pt
Contacto Patrícia Figueira patricia.figueira@metlife.com

Observações Quem somos:
Somos uma das maiores companhias de seguros no mundo, estamos no mercado
desde 1868, com presença em mais de 40 países e cerca de 48 mil trabalhadores.
Somos líderes em banca-seguros e venda direta com mais de 200 parcerias na Europa,
Médio Oriente e África.
A indústria seguradora é um dos sectores que mais contribui para a criação de
empreendedores em Portugal, sendo a sétima atividade mais bem remunerada no nosso
país.
Na Metlife criamos as condições ideais para que uma pessoa com potencial vencedor
lance a sua em-presa como líder de equipa e, para isso, possuímos um programa para
desenvolvimento de Managers.
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Cursos
Sem cursos preferenciais.
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