Társaságunk a Colonnade Insurance S.A. Luxemburgban került bejegyzésre és Csehországban,
Szlovákiában, Magyarországon, Lengyelországban, Bulgáriában, Romániában illetve Ukrajnában
rendelkezik irodákkal. Tulajdonosunk a Fairfax Financial Holding Limited (Fairfax) a torontói tőzsdén
jegyzett nemzetközi pénzügyi szolgáltató holdingtársaság, amely leányvállalatain keresztül biztosítással,
viszontbiztosítással és befektetések kezelésével foglalkozik, világszerte több mint 20 biztosító és
viszontbiztosító tulajdonosa. A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe tevékenységét
2016-ban kezdte meg. Célunk, hogy a kelet-európai régióban a Colonnade az elsőrangú
ügyfélkiszolgálásról és az innovatív megoldásairól legyen ismert.

KOCKÁZATVÁLLALÓ, Csoportos baleset- és utasbiztosítások
A POZÍCIÓRÓL
Stabil nemzetközi háttérrel és széles helyi döntési jogkörrel rendelkező vállalatunknál részese leszel egy
dinamikus, aktív csapatnak, amely a biztosítási állományunk ápolásáért és új ügyfelek szerzéséért dolgozik.
Az analitikus munkát kiegészíti az alkuszokkal, ügyfelekkel történő személyes kapcsolattartás,
termékfejlesztés, rendszeres állomány-vizsgálat, társosztályokkal (adminisztráció, kárrendezés, pénzügy)
való napi együttműködés, ezeken felül természetesen közös munkák, projektek a közvetlen kollégákkal.
A Colonnade Insurance-re jellemző kifejezetten magas szakmai színvonal és követelményrendszer,
valamint a kollégák nyitott, segítőkész, megoldásorientált hozzáállása garanciát jelentenek a folyamatos
tanulásra és fejlődésre.
Kockázatvállalóként és csapatunk tagjaként feladataid az alábbiak:
 jellemzően csoportos balesetbiztosítási és vállalati utasbiztosítási ajánlatkérések feldolgozása,
egyedi szerződések előkészítése, majd kötést követően kezelése,
 aktív, személyes kapcsolattartás biztosítási alkuszokkal, közvetlen vállalati ügyfelekkel,
 portfólió-menedzsment,
 piaci igényeken alapuló termékfejlesztés,
 díjkintlévőségek kezelése,
 rendszeres és eseti jelentések készítése magyar és angol nyelven,
 a Colonnade értékek közvetítése a partnereink felé, valamint képviselete a mindennapokban.
SZAKMAI SIKERESSÉGED AZ ALÁBBIAKKAL BIZTOSÍTHATOD
 Nyitottság az új kihívásokra,
 együttműködés csapatjátékosként,
 önállóság, feladat-, megoldás- és eredmény- centrikus hozzáállás,
 magas szakmai minőség képviselete valamennyi interakció során, ügyfélközpontúság,
 proaktivitás, hozzáadott érték a kitűzött célok elérése érdekében,
 magabiztos angol nyelvtudás, MS Office, azon belül Excel ismeretek,



felsőfokú végzettség.

AMIT MI ADUNK HOZZÁ
 Hosszú távú munkalehetőséget egy olyan helyen, ahol a hibáinkból tanulunk,
 jókedvű, lendületes a munkahelyi légkört, családbarát a hozzáállást
 etikus értékrendet minden helyzetben,
 csapatjáték előnyben részesítését az önös érdekekkel szemben,
 az őszinteséggel és a feddhetetlenséggel, mint alapvető értékekkel szemben nem ismerünk
kompromisszumot,
 kihívásokkal teli, változatos munkakört,
 nagyfokú önállóságot,
 folyamatos szakmai fejlődési lehetőséget,
 széleskörű alkalmazotti juttatásokat.
JELENTKEZÉS
Érdeklődés esetén várjuk jelentkezésedet a karrier@colonnade.hu e-mail címre.

