Θέση: Υπεύθυνος Εκτίμησης Κινδύνου Κλάδου Ζωής (Chief Underwriter) –
Υπηρεσία Ασφαλειών – Επαρχία Λευκωσίας
ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ










Εκτίμηση Κινδύνου σε όλα τα σχέδια ζωής και υγείας που/θα προσφέρει η υπηρεσία σε ατομική ή
ομαδική βάση
Eυθύνη για την παρακολούθηση, επίβλεψη και συντονισμό των εργασιών του Τμήματος και
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του
Καθοδήγηση των μελών του προσωπικού του Τμήματος
Επικοινωνία με δικηγόρους, αντασφαλιστές, ιατρούς και χημικούς για θέματα Εκτίμησης Κινδύνου
Ευθύνη επικοινωνίας για θέματα Εκτίμησης Κινδύνου με την Ασφαλιστική Εταιρεία και ετοιμασίας
/ αξιολόγησης των όρων των ασφαλιστικών συμβολαίων
Υποβολή εισηγήσεων για καθορισμό ή αναθεώρηση της πολιτικής, των κανονισμών ή/και
διαδικασιών εκτίμησης κινδύνου
Παρακολούθηση των Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) του Τμήματος
Ευθύνη ετοιμασίας, οργάνωσης και παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο προσωπικό της
Υπηρεσίας Ασφαλειών της ΣΚΤ
Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφή καθηκόντων και εξουσιών που θα του ανατεθούν από τον
οικείο Προϊστάμενο

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

















Πτυχίο Πανεπιστημίου (BA / BSc) ή /και μεταπτυχιακό (MA / MSc / MBA) στα Οικονομικά /
Διοίκηση Επιχειρήσεων / Χρηματοοικονομική Διαχείριση / Αναλογιστική Επιστήμη/ Ασφαλιστικών
Επιστημών ή σε άλλο συναφή κλάδο
Κάτοχος επαγγελματικού τίτλου A.C. I.I ή/και Ανώτερο Δίπλωμα ασφαλιστικών σπουδών και
Δίπλωμα Εκτίμησης Κινδύνου ή/και FLMI
Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό κλάδο Εκτίμησης Κινδύνου εκ των οποίων
3 χρόνια εμπειρία σαν Υπεύθυνος Εκτίμησης Κινδύνου Ζωής και Υγείας ατομικών και ομαδικών
σχεδίων
Άριστη γνώση Ιατρικών θεμάτων που επηρεάζουν την θνησιμότητα και νοσηρότητα και πολύ
καλή αντίληψη και ανάγνωση Ιατρικών εξετάσεων/εκθέσεων και αναλύσεων στην Ελληνική ή
Αγγλική γλώσσα
Άριστες γνώσεις προγραμμάτων Εκτίμησης Κινδύνου και εμπειρία σε ηλεκτρονικά συστήματα
αυτοματοποίησης διαδικασιών
Πολύ καλή γνώση των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών της αγοράς
Ικανότητα να δουλεύει κάτω από πίεση
Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
Μεθοδικό και πρακτικό άτομο με έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
Πολύ καλές επικοινωνιακές, συμβουλευτικές και διαπροσωπικές ικανότητες
Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματικό ήθος, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ




Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της PwC
http://www.pwc.com.cy/en/careers/jobs-pwc-clients/recruiting_now.html μέχρι τις
23
Ιουνίου 2017.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.
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