
  

A Allianz Portugal pretende recrutar grupo de recém-licenciados para integração na Direção de Vendas e na área de Bancassurance, para várias 
zonas/locais do país.

Condições
•  Estágio profissional remunerado de 6 meses a 12 meses;

•  Oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional;

•  Integração em equipa dinâmica e multidisciplinar;

•  Possibilidade de integração nos quadros da Companhia.

Perfil

•  Licenciatura em Gestão, Economia, Gestão de Marketing, Marketing, entre outras;                   

•  Bons conhecimentos de inglês (falado e escrito);

•  Bons conhecimentos de MS Office na ótica do utilizador;

•  Dinamismo, elevado sentido de responsabilidade, iniciativa, capacidade de persuasão, facilidade de integração em projetos e gosto pelo trabalho                                    
    em equipa;

•  Disponibilidade para deslocações. 

Zonas/Locais 

Zonas         Locais

Zona 1       Viana do Castelo | Ponte de Lima | Barcelos

Zona 2       Porto | Grande Porto | Paredes

Zona 3       Felgueiras

Zona 4       Mirandela

Disponibilidade 
• Dezembro 2016

Se considera esta oportunidade aliciante, envie o seu CV com Fotografia (obrigatório) para:                                                                                                                                    

recrutamento@allianz.pt com a referência 24/16_Estag Prof_Comercial e com a indicação da(s) zona(s) e locais de preferência.

Pronto para o desafio 
da tua vida?

Estágio Allianz Portugal

Zonas         Locais

Zona 5      Aveiro | Figueira da Foz

Zona 6      Torres Vedras | Grande Lisboa | Montijo

Zona 7      Évora | Beja 

Zona 8      Portimão

A Allianz Portugal faz parte do Grupo Allianz, o maior grupo segurador europeu e um dos maiores grupos financeiros 
do mundo sendo esta uma garantia de credibilidade, de vontade de servir e de capacidade de resposta aos Clientes. 
Com cerca de 147.000 Colaboradores em todo o mundo, o Grupo Allianz tem aproximadamente 85 milhões de Clientes, espalhados em cerca de 70 países.
A Allianz Portugal conta atualmente com cerca de 600 Colaboradores e mais de 4.500 mediadores em todo o país. Desde Dezembro de 2004, a Allianz Portugal é uma 
seguradora com Certificação da Qualidade ISO que abrange a maior parte dos seus produtos e serviços.
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