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 teljes cégcsoport biztosítási díjbevétele 9,5 milliárd amerikai dollár, befektetései összértéke meghaladja a 26 milliárd
amerikai dollárt, saját tőkéje 9,7 milliárd amerikai dollár. 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. A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe több, mint 120 munkatársából álló csapatához

Marketing és PR Munkatársat
keresünk.

A POZÍCIÓ KULCSFELADATAI
















Közreműködés az egységes vállalati arculat biztosításában,
online/social media (pl. LinkedIn, Facebook) felületeken történő céges megjelenés menedzselése,
honlap tervezése,
reklámkampányok tervezése, kidolgozása,
marketing anyagok biztosítása,
hírlevelek készítése,
kiadványszerkesztés és –tervezés,
sajtóanyagok, sajtóközlemények készítése,
kapcsolattartás a sajtóval,
média-együttműködések biztosítása,
konferenciák, rendezvények szervezése,
rendezvények kommunikációjának segítése,
munkareggelik, -ebédek, ügyféltalálkozók szervezése,
részvétel az ünnepek, évfordulók szervezésében,
részvétel a szervezeti image formálásában.

AZ ALÁBBIAKKAL RENDELKEZŐ PÁLYÁZÓKAT VÁRJUK










Kiváló kommunikációs készség és ügyfélközpontúság,
rendszerszemlélet, kiváló problémamegoldó és eredményközpontú projektmenedzsment készség,
felsőfokú, ideális esetben szakirányú végzettség,
precizitás és megbízhatóság, önálló munkavégzésre való készség,
magabiztos angol nyelvtudás, írásban és szóban,
pozitív hozzáállás, nyitottság a folyamatos fejlődésre,
marketingasszisztensi munkakörben szerzett tapasztalat előny,
MS Office programok magabiztos felhasználói ismerete,
social media, PR és Marketing területen szerzett tapasztalat.

HOSSZÚ TÁVÚ MUNKALEHETŐSÉGET KÍNÁLUNK EGY OLYAN MUNKAHELYEN, AHOL


Az őszinteség és a feddhetetlenség, mint alapvető értékek jelennek meg kapcsolatainkban, amellyel szemben nem
ismerünk kompromisszumot.
 Eredményorientáltak vagyunk.
 Csapatjátékosok vagyunk, nem az önös érdekek vezérelnek bennünket. A konfrontatív stílus számunkra elfogadhatatlan.
Értékeljük a lojalitást – Fairfax és a kollégák felé is.
 Keményen dolgozunk, ugyanakkor ez nem mehet a család rovására.
 Folyamatosan keressük az új lehetőségeket, de minden esetben keressük a kockázatok minimalizálásának lehetőségeit és
a befektetéseink, eszközeink védelmét.
 Vállalkozó szelleműek vagyunk. Bátorítjuk a kalkulált kockázatvállalást. Hibázhatunk, de a tévedéseinkből tanulnunk kell.
 Sohasem fogjuk kockáztatni a cégünk jövőjét egyetlen projekt vagy akvizíció miatt.
 Hiszünk abban, hogy a vidám munkahelyi légkör komoly értékkel bír.
Vállalatunkról bővebben: https://colonnade.hu/
Ha Ön szívesen csatlakozna hozzánk és megfelel a feltételeknek, kérjük, küldje el önéletrajzát az alábbi címre:
karrier@colonnade.hu

