Življenje je skupek novih izzivov in priložnosti, a od nas je odvisno, ali jih znamo opaziti in jim
prisluhniti. Če je priložnost prava, pa je nikakor ne smemo izpustiti. Ponujamo vam novo priložnost.
Je morda prava za vas?
Vabimo vas k poslovnemu sodelovanju, polnemu izzivov in nenehnega učenja ter vašega in našega
razvoja.

V Zavarovalnici Sava iščemo novega sodelavca/sodelavko na delovnem mestu

SPECIALIST II (m/ž) V SLUŽBI AKTUARSTVA PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ.
Kraj opravljanja dela: Ljubljana

Odlično se boste znašli, če:
•
•
•
•
•

ste samoiniciativni,
imate sposobnost izražanja in predstavljanja,
radi delate v timu,
ste urejeni, skrbni, natančni, dosledni in sistematični,
je vaša volja do uspeha močna.

Ste se našli v opisu? In se sprašujete, kakšno delo opravlja specialist II v Službi aktuarstva
premoženjskih zavarovanj?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Izvaja najzahtevnejše strokovne naloge s svojega organizacijskega področja.
Samostojno razvija nove rešitve delovnega področja.
Samostojno vodi velike projekte na nivoju družbe.
Nudi strokovno pomoč strokovnim sodelavcem.
Izvaja zahtevnejše projektne naloge.
Sodeluje z drugimi organizacijskimi področji družbe.
Izvaja validacijo izračuna ZT rezervacij (IFRS, SII), (SLO, HRV, ostalo).
Ocenjuje ustreznost in kakovost podatkov in podaja priporočila za prilagoditve procesov z
namenom izboljšanja kvalitete podatkov.
Sodeluje pri vpeljavi in izvajanju sistema upravljanja (predvsem zavarovalnih) tveganj ter je
odgovoren za razvoj, uporabo in spremljanje ustreznosti modelov za izračun kapitalskih zahtev in
izvedbo lastne ocene tveganj in solventnosti, ki se tičejo premoženjskih zavarovanj.
Sodeluje pri pripravi poročila aktuarske funkcije premoženjskih zavarovanj, skrbništva in izvaja
nadzor nad izvajanjem politike prevzema zavarovalnih tveganj in izvajanjem drugih zakonsko
predpisanih nalog aktuarske funkcije.
Izvaja validacijo ad-hoc aktuarskih analiz za vrednotenje novih portfeljev premoženjskih zavarovanj
(FOS posli, nove akvizicije ...).
Podaja predloge za spremembe cenikov in zavarovalnih pogojev.

Vsekakor je pomembno, da rastete. Delovno mesto to zagotovo nudi.
•
•
•
•

Delo poteka v dinamičnem, mednarodnem kolektivu (primarno SLO in HR),
omogoča stalno izobraževanje in izpopolnjevanje,
nudi redno in stimulativno plačilo,
poleg tega pa boste pri delu zelo samostojni.

Dobrodošli vsi, ki lahko odkljukate vse spodnje pogoje.
•
•
•
•
•

Imate najmanj univerzitetno izobrazbo (VII. stopnja) oz. magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
ekonomske, naravoslovne, pravne, tehnične ali druge ustrezne smeri.
Je za vami 5 let delovnih izkušenj (vsaj 2 leti specifičnih izkušenj s področja AKTUARSTVA).
Obvladate delo z osebnim računalnikom.
Znate angleški ali nemški jezik.
Imate opravljen vozniški izpit B kategorije.

Če se vam zdi to prava priložnost za vas, pošljite svojo vlogo do vključno srede, 15. 5. 2019, na enaslov razpisi@zav-sava.si. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom. O rezultatih izbire bomo prijavljene kandidate obvestili v roku 8 dni po zaključenem postopku
izbire.

