Pojistný matematik
Pro našeho klienta, rodinnou pojištovací společnost, hledá REED vhodného kandidáta na pozici
pojistného matematika. Pokud hledáte zajímavou pracovní příležitost s příjemným zázemím a
možností rozvoje, můžete být vhodným kandidátem právě Vy.

Pracovní náplň:











Pojistně-matematické výpočty v oblasti životního a neživotního pojištění (pricing,
rezervování atd.), podpora aktuárské funkce v rámci Solvency II
Spolupráce na výpočtech a výkaznictví v rámci Solvency II
Úzká spolupráce s odděleními napříč celou pojišťovnou
Podílení se na tvorbě nových a úpravě stávajících produktů pojišťovny
Vyhodnocování profitability pojistných produktů
Příprava obchodního plánu pojišťovny
Tvorba analýz dat z provozního systému pojišťovny
Tvorba statistik, reportů a analýz (ČNB, ČAP, pro interní potřeby pojišťovny)
Příprava podkladů pro audit
Datová a výpočetní podpora ostatních útvarů pojišťovny

Váš profil:









VŠ vzdělání, případně student posledního ročníku VŠ studia s matematickým nebo
ekonomickým zaměřením
Velmi dobrá znalost MS Office (zejména Excel a Access)
Základní znalost programování (ideálně ve VBA)
Znalost databází a SQL výhodou
Středně pokročilá znalost AJ (především schopnost číst a psát)
Analytické a logické myšlení
Samostatnost a vlastní iniciativa, ochota učit se novým věcem
Zodpovědnost, svědomitost, spolehlivost, pečlivost a přesnost

Nabízíme:






Práci na HPP na dobu neurčitou
Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy s dobrou dostupností MHD
Zajímavé platové ohodnocení dle úrovně kandidáta
Perspektivu osobního a profesního rozvoje
Zaměstnanecké benefity (stravenky v hodnotě 120 Kč, 5 týdnů dovolené, pružná pracovní
doba, po dohodě částečná možnost práce z domova, služební notebook, občerstvení na
pracovišti, zvýhodněné pobyty ve firemních rekreačních zařízeních v Krkonoších, slevy na
vlastní produkty a další)

Nástup:
 Nástup možný ihned nebo dohodou
Pokud splňujete výše uvedené požadavky, jste zajisté vhodným kandidátem pro našeho klienta.
Neváhejte a zašlete nám svůj životopis na lucie.zajickova@reedglobal.com.

Pro sledování aktuálních pozic, na kterých pracujeme, si mně, prosím, přidejte na LinkedIn
http://www.linkedin.com/in/lucie.zajickova
Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a dalších osobních materialů dáváte
souhlas ke shromáždování, zpracování a uchování Vašich osobních údajů v souladu se zákonec č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

