Jaunesnysis asmens draudimo rizikų vertintojas
Lloyd's coverholder - Baltic Underwriting Agency, AB
Baltic Underwriting Agency, AB (toliau – BUNDA) yra didžiausios pasaulyje draudimo ir
perdraudimo rinkos Lloyd’s įgaliotoji atstovė Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Šis statusas pasaulyje
žinomas „Coverholder at Lloyd’s“ (įgaliotas Lloyd’s atstovas) pavadinimu. Nuo 2015-ųjų, kuomet
įmonei buvo suteikta teisė atstovauti Lloyd‘s, BUNDA sparčiai plečia savo verslą, siūlydama Lloyd‘s
draudimo produktus, sukurtus arba pritaikytus specialiai Baltijos šalių draudimo rinkoms.
BUNDA vizija. Greitai ir paprastai pasiekiami didžiausios pasaulyje specializuoto draudimo rinkos
Lloyd‘s patirtis ir pajėgumai: daugiau saugumo žmonėms, daugiau stabilumo ir tęstinumo verslams.
BUNDA misija. Teikti aukščiausios kokybės draudimo paslaugas, kurias BROKERIAI užtikrintai siūlo
savo klientams, KLIENTAI renkasi ir rekomenduoja savo partneriams, o DARBUOTOJAI didžiuojasi
teikdami.
Vertybės, kuriomis vadovaujamės
Patikimumas. Mes kuriame pasitikėjimu grindžiamus santykius su kolegomis ir partneriais.
Atsakomybė. Mes esame bendradarbiaujanti komanda, kuri jaučia atsakomybę už savo asmeninį
darbą, už kolegų veiksmus, už visos įmonės rezultatus.
Pagarba. Mes gerbiame vieni kitus, o pagarbą kolegoms ir partneriams demonstruojame kiekvienoje
situacijoje.
Sekite BUNDA naujienas Linkedin!

Darbo pobūdis:
Bendradarbiavimas ir nuolatinė pagalba rizikos vertintojams kasdieninėje darbinėje veikloje;
Derybos dėl esamų ir naujų klientų draudimo sutarčių administravimo, rizikos vertinimo, kainų
nustatymo, terminų, sąlygų;
Esamų ir naujų klientų aptarnavimas jiems rūpimais draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir
kelionių draudimo klausimais;
Duomenų suvedimas į įmonės sistemą: draudimo sutarčių atnaujinimas, draudimo sąlygų
pakeitimai - priedų ar draudimo apsaugą patvirtinančių sertifikatų išdavimas, naujų sutarčių
sudarymas
Dokumentų tvarkymas, ruošimas pagal visus įmonės ir raštvedybos reikalavimus;
Dalyvavimas išoriniuose ir vidiniuose susitikimuose su verslo partneriais ir klientais;
Reikalavimai:
Asmeninės savybės: atidumas, pareigingumas, teigiamas nusiteikimas, orientacija į rezultatą,
iniciatyvumas ir lankstumas;
Kruopštumas ir atsakingumas dirbant su duomenimis;
Geros lietuvių, anglų kalbos žinios;

Rusų ir lenkų kalbų mokėjimą laikysime dideliu privalumu;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Noras mokytis ir tobulėti;
Draugiškumas ir komunikabilumas;
Gebėjimas susidėlioti prioritetus pagal darbų svarbą ir srautą;
Gebėjimas sklandžiai ir aiškiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
Privalumai:
Patirtis draudimo bendrovėje;
Rusų ir lenkų kalbos mokėjimas sveikintinas ir laukiamas;
Tiksliųjų mokslų esamos ar pabaigtos studijos (ekonomikos ir finansų, matematikos ir pan.).
Įmonė siūlo:
Darbą pilnu arba mažesniu krūviu/ etatu
Skaidrią atlygio ir papildomų naudų sistemą
Gražų, erdvų ir naujai įrengtą biurą Vilniaus centre (Žvėryno rajone)
Plačią draudimo nuo nelaimingų atsitikimų apsaugą 24/7
Galimybę derinti darbą su studijomis
Išmokti valdyti stresines situacijas ir greitai spręsti problemas
Nuolatinį tobulėjimą, karjeros galimybes
Kolegų pagalbą

Atlyginimas
nuo 1350 EUR (priklausys nuo kompetencijų ir patirties)
Kontaktinis asmuo:
Aurelija Ruželienė
Verslo palaikymo vadovė
Baltic Underwriting Agency, AB
T +370 52 667799
M +370 66467064
El. paštas: aurelija@bunda.eu (CV siųsti su nuoroda "Jaunesnysis asmens draudimo rizikų
vertintojas”)

