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Tule rakentamaan kanssamme parempaa työelämää
Työeläkevakuuttaminen on tärkeä osa hyvinvointiyhteiskuntaa. Huolehdimme Ilmarisessa yli miljoonan
suomalaisen eläketurvasta. Keräämme ja sijoitamme eläkevaroja vastuullisesti. Rakennamme parempaa
työelämää ja edistämme työkykyä. Näin tuemme koko Suomen menestystä.
Ilmarislaisuus avaa sinulle mahtavan näköalapaikan mielenkiintoiseen työeläkealaan ja suomalaiseen
yrityselämään, monipuolisen tehtäväkentän, mahdollisuuksia haastaa itseäsi ja yhteistyötä parhaiden
asiantuntijoiden kanssa. Hyvä työelämä on meille tärkeää ja panostamme siihen vahvasti. Satsaamme
laadukkaaseen johtamiseen, kehitämme tekemisen tapojamme aktiivisesti ja toimimme ketterästi. Haluamme
menestyä yhdessä.
Kiinnostuitko ilmarislaisuudesta? Tutustu meihin tarkemmin ilmarinen.fi/tyopaikat

Asiakkuusasiantuntija, harjoittelija
Haemme asiakkuuksien tukeen korkeakouluharjoittelijaa. Asiakkuusasiantuntijana vastaat keskisuurten ja
suurten asiakkuuksien tarjousten laatimisesta sekä tarjouslaskennasta. Tehtävässä pääset perehtymään
laajasti työeläkealaan, eläkevakuuttamiseen ja vakuutusmaksun määräytymiseen. Saat tueksesi kokeneen
asiantuntijajoukon ja teet tiivistä yhteistyötä asiakassuhteen hoidosta ja myynnistä vastaavien kollegoiden
kanssa.
Tule osaksi mukavaa porukkaa, jossa tehdään töitä yhdessä avoimesti, innostuneesti ja vastuullisesti. Tämä
palkallinen harjoittelu soveltuu parhaiten kaupallisen, yhteiskuntatieteiden tai matemaattisten aineiden
opiskelijalle. Tehtävästä tulet saamaan monipuolista työkokemusta vakuutusalan asiantuntijatehtävistä.

Keskeisiä työtehtäviäsi ovat
•
•
•

Tuotat sovitun konseptin mukaisia tarjouksia yhteistyössä asiakkuuksista ja myynnistä vastaavien
kollegoiden kanssa
Teet tarvittavat laskelmat ja vastaat tarjousten oikolukemisesta, sisällöllisestä laadusta ja tarjouksen
ulkoasusta
Ylläpidät asiakastietoja CRM-järjestelmässä

Odotamme sinulta taitoa ja tahtoa
Edellytämme sinulta
•
•
•
•
•
•

Huolellisuutta ja numerotarkkuutta
Visuaalista silmää sekä kykyä tuottaa sujuvaa tekstiä
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
Paineensietokykyä ja itseohjautuvuutta
Toimistotyökalujen sujuvaa hallintaa (mm. Excel ja PowerPoint)
Hyvää suomen, englannin ja ruotsin kielen kirjallista taitoa

Meille kannattaa tulla
Tarjoamme sinulle näköalapaikan suomalaiseen yrityskenttään sekä mielenkiintoisen ja monipuolisen työn
osana tuloksentekijätiimiä ja mukavaa työyhteisöä. Pääset käyttämään taitojasi ja osaamistasi laajasti.
Työssäsi saat haastaa itseäsi ja tukenasi on vahvojen asiantuntijoiden verkosto.
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Hyvä työelämä on meille tärkeää – tuemme sitä monella tavalla. Meillä on osaavat ihmiset ja innostava
ilmapiiri. Teemme merkityksellistä työtä ja haluamme olla vetovoimaisin työelämän kumppani – vastuullisesti
sinua varten.
Harjoittelu on kokoaikainen ja toivomme sinun pystyvän työskentelemään ajalla 9.8.–17.12.2021.
Lähetä lyhyt, enintään kahden minuutin pituinen, videohakemuksesi ja ansioluettelosi 16.5.2021
mennessä osoitteeseen rekrytointi@ilmarinen.fi.
Valitulle henkilölle tehdään Ilmarisen käytännön mukaisesti luotettavuusselvitykset (luottotiedot,
huumausainetestaus sekä tietyissä rooleissa turvallisuusselvitys).

