
 

 

Vill du jobba extra med reseförsäkring?  
Europeiska ERV söker extra-/sommarpersonal  

Europeiska ERV är en filial till det danska försäkringsbolaget Europaeiske Rejseforsikting 
A/S. I Sverige är Europeiska ERV en av de ledande aktörerna inom reseförsäkrings-
marknaden för såväl privat- som företagsförsäkringar. 

Till vår kund- och skadeservice söker vi extrapersonal som gillar service och problemlösning. 
De primära arbetsuppgifterna är att besvara inkommande samtal från våra kunder och att 
hjälpa kunderna hitta de försäkringslösningar och erbjudanden som passar dem allra bäst 
men också skadeadministration kan förekomma.  

Vi söker personer som trivs med att arbeta med telefon och mail som verktyg och som 
brinner för att hjälpa och ha kontakt med andra människor. För rätt person finns även stora 
chanser till fortsatt jobb under hösten som backup/inhoppare vid behov.  

Din profil  

Du har gått vidare från gymnasiet och studerar nu på högskola. Det är meriterande om 
inriktningen är juridik eller försäkring. Om du arbetat tidigare med kundtjänst via telefon är 
det ett plus men inget krav. Det viktigaste är din inställning och att vilja lära dig. Du har god 
datavana, har goda kunskaper i Officepaketet och behärskar svenska och engelska 
obehindrat i tal och skrift. Som person är du noggrann, positiv och serviceinriktad.  
 

Ansökan 

Vi söker extrapersonal som är intresserade av att arbeta vid behov samt även över 
sommaren. Tillträde efter överenskommelse. För arbete inom försäkringsbranschen med 
försäljning/rådgivning krävs att du kan visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. 
Utdraget får inte vara äldre än 3 månader.  

Om du har frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Caroline Smeds, 
caroline.smeds@erv.se eller 08 454 33 10. Facklig representant för lokala Forena är Pablo 
Canales, pablo.canales@erv.se eller 08 454 33 51. 

Din ansökan med CV och personligt brev skickar du per mail till jobb@erv.se.  
Intervjuer och tillsättning kommer att ske löpande. 

 

 

Europeiska ERV 
Europeiska ERV är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för privat- och 
tjänstereseförsäkring samt försäkring för utlandsstationerade. Europeiska ERV i Sverige försäkrar 
årligen över 1,2 miljoner resenärer och 7 miljoner bank- och kreditkort. Vi tillhandahåller även 
specialförsäkringar för klockor och smycken. ERV är experten på resesäkerhet inom ERGO Insurance 
Group och är en del av Munich Re, ett av världens ledande återförsäkringsbolag och riskbärare. Mer 
information hittar du på www.erv.se. 
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