ششایط هقشسات فعالیت ًوایٌذگاى بیوِ ّای عوش

اطالعیه جذب و دعوت به همکاری نماینده فزوش بیمه های عمز

شزکت بیمه امید  ،شزکت خصوص فعال در مناطق آساد ،اقتصادی و تجاری " به منظور توسعه بیمه های سنذگی و
فزوش تخصصی بیمه های عمزو سزمایه گذاری و باسنشستگی اس طزیق مصاحبه حضوری ،تعذادی اس متقاضیان واجذ
شزایظ سیز را به همکای دعوت می نمایذ:

شزایط عمومی
 - 1تابعیت دٍلت جوَْسی اسالهی ایشاى
ً - 2ذاشتي پیشیٌِ کیفشی ٍ اعتیاد بِ هَاد هخذس
 - 3داشتي هذسک تحصیلی حذاقل دیپلن ( داسًذگاى هذاسک باالتش دس اٍلَیت هی باشٌذ ).
 - 4داشتي حذاقل سي  22سال
 - 5قذست بیاى
 - 6داشتي گَاّی پایاى خذهت ٍ ظیفِ عوَهی یا ّشًَع هعافیت قاًًَی دس هذت قشاسداد ًوایٌذگی ( بشای
آقایاى )
مدارک مورد نیاس
 - 1دسخَاست کتبی جْت ّوکاسی ٍ سصٍهِ
 - 2تصَیش آخشیي هذسک تحصیلی
 - 3تصَی کاست پایاى خذهت یا هعافیت
 - 4تصَیش توام صفحات شٌاسٌاهِ ٍ کاست هلی
 - 5چْاس قطعِ عکس 3*4
هتقاضیاى ٍاجذ ششایط هی تَاًٌذ با هشاجعِ حضَسی ٍ یا اص طشیق پست الکتشًٍیکی ریل هذاسک خَد سا بِ
ایي ششکت اسائِ ًوایٌذ.
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آدسس  :میدان فزدوسی،خیابان سپهبد قزنی،خیابان شاداب،پالک31
آدرس الکتزونیکیedari@omid-insurance.i:

اًعقاد قشاداد ّوکاسی پس اص هَفقیت دس هصاحبِ حضَسی ٍ هَفقیت دس دٍسُ آهَصشی ٍ اًجام
باصاسیابی آصهایشی ٍ تکویل هذاسک صَست هی پزیشد.
داسًذگاى سَابق قبلی دس اٍلَیت قشاسخَاٌّذ گشفت .
ششکت بیوِ اهیذ بِ قبَل شذگاى ً ،وایٌذگی خَد سا فقط بشای فعالیت دس سشتِ بیوِ ّای
صًذگی اعطا ًوَدُ ٍ ّیچ تعْذی بشای تبذیل ًوایٌذگی تخصصی بیوِ ّای صًذگی بِ جٌشال ٍ
فعالیت دس تواهی سشتِ ّا بشعْذُ ًخَاّذ داشت .
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مدارک السم به منظور عقد قزاداد نمایندگی فزوش
 - 1فشم تکویل شذُ دسخَاست ًوایٌذگی
 - 2کپی کلیِ صفحات شٌاسٌاهِ بشابش اصل شذُ
 - 3کپی کاست هلی بشبش اصل شذُ
 - 4چْاس قطعِ عکس 3*4
 - 5کپی کاست پایاى خذهت ٍ یا هعافیت سشباصی بشابشاصل شذُ ( آقایاى )
 - 6کپی آخشیي هذسک تحصیلی بشابش اصل شذُ
 - 7گَاّی عذم اعتیاد
 - 8گَاّی عذم سَپیشیٌِ
 - 9اسائِ سفتِ بِ هٌظَس تضویي حسي ٍظایف ٍ تعْذات ًوایٌذُ دس هقابل ششکت بیوِ اهیذ بِ هبلغ سیصذ
هیلیَى سیال
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تصَیش هذاسک شٌاسائی ٍ فعالیت ( کاست هلی  ،شٌاسٌاهِ  ،گَاّی ًوًَِ اهضاء ،پشٍاًِ کسب یا

فیش حقَقی ضاهٌیي ) ٍ آدسس هحل سکًَت
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گَاّی ًوًَِ اهضاء هتقاضی
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قشاسداد ًوایٌذگی بیوِ عوش طبق آییي ًاهِ 54

تنها در صورت کامل بودن مدارک فوق الذک ،اقدام به عقد قزاداد نمایندگی بیمه
عمز خواهد شد.
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