
Nowe perspektywy kariery!

Nasza misja

Planowanie i zabezpieczenie finansowe to tematy, które są ważne dla każdego z nas, a w ostatnim 
czasie dodatkowo zyskały na znaczeniu. Ze względu na dynamikę i złożoność rynku coraz więcej osób 
potrzebuje profesjonalnego wsparcia w doborze odpowiednich produktów zabezpieczających ich 
życie i majątek. Tym ważniejsze jest, aby mieć u swojego boku eksperta, który pomaga w  
podejmowaniu właściwych decyzji, aby zabezpieczyć przyszłość i pomnażać majątek. 
Od tego właśnie jest OVB.

Model biznesowy

Praca Pośrednika Finansowego daje możliwość rozwoju kariery i budowania swojego przedsiębiorst-
wa bez inwestowania środków własnych. Od początku możesz też liczyć na system szkoleń i wsparcie 
doświadczonego zespołu. Z nami możesz założyć firmę i z czasem zbudować swój własny zespół.

 

www.ovb.pl



Możliwości kariery 
Chcesz zaangażować się w pracę, która pozwoli Ci zachować 
balans w życiu osobistym i zawodowym, a jednocześnie otworzy 
przed Tobą możliwości kariery i wysokich zarobków? 

Daj sobie szansę, dowiedz się co  
zyskujesz dołączając do OVB.

 

ovb@hq.ovb.com.pl

Poznaj OVB, czekamy na Ciebie!
Od 29 lat działamy w Polsce. Jesteśmy jedną z wiodących firm pośrednictwa finansowego w naszym kraju, będąc jednocześnie na rynku 
numerem 1 w zakresie ubezpieczeń na życie. Z naszych usług korzysta ponad pół miliona klientów, a grono doradców OVB liczy obecnie 
blisko 3 tysiące osób. Współpracujemy z najlepszymi i najbardziej prestiżowymi towarzystwami ubezpieczeniowymi i bankami na rynku, 
gwarantując tylko produkty najwyższej jakości.

Twoja  
kariera z OVB

Zalety pracy

Oferujemy Ci elastyczne godziny pracy. Twoja samodyscyplina 
i zaangażowanie to podstawa Twoich sukcesów. Praca Pośred-
nika Finansowego nie jest pracą etatową. Sam decydujesz o 
swoich godzinach pracy, dzięki temu możesz znakomicie łączyć 
tę aktywność ze swoimi studiami. 

Od początku współpracy otrzymujesz specjalistyczne szkolenia 
i wsparcie doświadczonego zespołu Pośredników Finansowych. 
Towarzyszą Ci one nie tylko na starcie, ale też na każdym etapie 
kariery. Backoffice zapewnia Centrala OVB w Warszawie.

Nasz model biznesowy opiera się na transparentnym planie  
kariery - tylko od Ciebie zależy, jak przebiegać będzie Twój 
awans. Zapewniamy najnowocześniejsze narzędzia cyfrowe, 
abyś mógł sprawnie zarządzać swoją karierą i szybko skalować 
każdy biznes.  

W dzisiejszych czasach możliwość wykonywania pracy zdalnie, 
z każdego miejsca w którym się znajdujesz jest wielką zaletą. 
W OVB wszystkie procesy, dzięki zastosowaniu rozwiązań  
cyfrowych, od doradztwa, poprzez szkolenia i egzaminy mogą 
być przeprowadzane online.

  


