
SÖRMAN & PARTNERS är sedan 1986 franchiseföretag till Länsförsäkringar. Företaget 
startades av Rune Sörman under namnet SÖRMAN KONSULTER.I samband med expan-
sion 2006 har vi nu ändrat namn till SÖRMAN & PARTNERS. Vi hjälper små och medelsto-
ra företag med helhetslösningar inom liv och sakförsäkringsområdet. En av våra starkaste 
konkurrensfördelar är vår höga grad av personlig service, något som hjälpt oss bli LFs 
starkaste externa partner. Sörman & Partners skall ge sina kunder den bästa servicen för 
att via befintliga kunder och nätverk skapa nya kunder.

Till kontoret i Täby/ Arninge söker vi

Försäkringssäljare
Företag Liv / Sak
Din bakgrund: 
Du har erfarenhet av att ha arbetat som försäkringssäljare och innehar IFU diplom eller 
motsvarande. Du har ett starkt personligt driv med en utvecklad entreprenörsanda kombi-
nerat med ett prestigelöst arbetssätt. Då vi alltid sätter kunden i centrum är det av stor vikt 
att du har social kompetens, dvs har förmågan att samarbeta och skapa goda relationer 
med såväl kunder, samarbetspartners som kollegor. Du tycker om att möta kunden och ser 
långsiktigt på alla kundrelationer och affärskontakter. Du är analytiskt lagd och har sinne för 
ordning och reda.

Vad vi kan erbjuda: 
Vi sitter i representativa lokaler i Täby /Arninge. Vi är ett sammansvetsat team och är för 
närvarande 18 anställda. För rätt medarbetare som är villig att satsa 110%  kan vi erbjuda  
mycket goda affärsmöjligheter genom välutvecklade säljhjälpmedel kombinerat med ett gott 
renommé på marknaden. Vi tror att dina framtidsutsikter är mycket goda med både karriär-
utveckling och förtjänstmöjligheter. Vi tillämpar hög grad av flexibilitet vad det gäller anställ-
ningsformer och belöningssystem med möjlighet till både delägarskap och vinstdelning.

Närmare information/ Ansökan
För närmare information är du välkommen att ringa rekryteringskonsult  Donald Mannerdahl 
på 08-446 19 60.

Din ansökan vill vi ha senast den 31 oktober per e-post till:
ansokan@mannerdahl-rekrytering.se


