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GESTOR DE COMPTES EMPRESA 

Empresa:         Data:   27/04/2022     

URQUÍA & BAS 
 
Enviar currículum 
Correu de contacte: davidvara@urquiabas.com 
 

Ubicació 
Població:   LLEIDA 

Província:   LLEIDA 

Descripció 
Lloc vacant   Gestor de Comptes Empresa 

Categoria  Gestió         

Número de vacants:  1 

Descripció de la 

oferta: 

Busquem incorporar al nostre equip d' Urquia & Bas, un perfil júnior, que 

vulgui desenvolupar un pla de creixement amb nosaltres. 

 

Sense necessitat d'experiència prèvia al sector assegurador, el candidat ideal 

haurà de ser organitzat, tenaç i amb la motivació de créixer en una corredoria 

d'assegurances al departament Comercial. 

 

L'activitat asseguradora té una presència primordial en el conjunt de 

l'activitat econòmica ja que és necessària per al desenvolupament, la posada 

en marxa i la continuïtat de qualsevol negoci; i també per a les persones, 

protegint els seus béns, ells mateixos i les seves famílies. 

 

Cerquem un perfil actiu, sociable, enèrgic i amb ambició per la consecució 

de nous reptes comercials. 

 

El candidat realitzarà inicialment un període de formació d'1 any, on 

aprendrà de tots els processos organitzatius i de treball d' Urquia & Bas, així 

com del món assegurador i de les corredories en general. 

 

Passat aquest temps, les seves funcions principals seran: 

 

-Atenció i manteniment de la cartera de clients assignada. 

-Detecció d'oportunitats de venda i nova captació comercial. 

-Realització de tràmits administratius relacionats amb les pòlisses 

d’assegurança. 
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Característiques del perfil: 

Responsable, organització, perseverant, amb ganes d'aprendre i créixer. 

Actiu, sociable, enèrgic i amb ambició per la consecució de nous reptes 

comercials. 

 

Què oferim? 

Oferim un interessant Pla de Carrera i projecció professional, dins d'un 

sector sòlid i estable, per a persones amb vocació comercial, que agradin del 

tracte amb la gent, assessorant-los correctament per aconseguir un client 

fidelitzat i satisfet amb el servei que se'l presta. 

 

-Influència en tots els sectors de l'activitat econòmica. 

-Salari fix i incentius per assolir objectius. 

-Contracte laboral indefinit. 

-Jornada de 8 hores, de dilluns a divendres. Flexibilitat horaria i possibilitat 

de realitzar teletreball. 

-Formació continuada a càrrec de l’empresa. 

 

Si entre els teus valors hi ha el bon humor, el treball en equip i les ganes 

d'aprendre, Urquia & Bas pot ser l'empresa que et permeti créixer com a 

professional. 

 

Requisits 
Estudis mínims:  Cicle Superior en Administració i Finances, Llicenciat, Grau. 

Experiència mínima:  No és imprescindible en el sector assegurador 

Resident en:  Lleida 

Requisits mínims:  Responsable, organització, perseverant, amb ganes d'aprendre i créixer 

 

Contracte 
Tipus de contracte:  Laboral indefinit 

Jornada laboral:  Completa 

Horari:  08:30h a 14:30h (Oficina) i de 16:00h a 18:00h (Teletreball). I divendres, de 

08:00h a 15:00h. 

 


