Compensa Vienna Insurance Group yra Lietuvoje registruota akcinė draudimo bendrovė, kuri nuo
2016 m. sausio 1 d. pradėjo veiklą Baltijos šalyse.
Bendrovė priklauso draudimo grupei „Vienna Insurance Group“, kuri yra Austrijos bei Centrinės ir Rytų
Europos draudimo rinkos lyderė, ji valdo 50 bendrovių 25 šalyse ir draudimo rinkoje veikia jau 190 metų.
Visoje grupėje dirba apie 25 tūkst. darbuotojų. Grupė vadovaujasi laiko patikrintomis tradicijomis, ji
išsiskiria stipriais produktais ir gebėjimu palaikyti artimą ryšį su savo klientais.
"Verslo žinių" bendrovės įvertinimu 2021 m. esame išrinkti stipriausia finansų sektoriaus įmonė, tad jei
nori tapti sėkmingos komandos dalimi - aplikuok jau dabar.

Projektų vadybininkas (-ė) Vilniuje
Esi aktyvus, ambicingas ir mėgsti iššūkius ir nori pokyčių?Pabendraukime, nes visi geri dalykai
prasideda nuo pokalbio.
Jei nori dirbti dinamiškoje aplinkoje, aktyviai sieki geriausių rezultatų ir būti draugiškos komandos
dalimi – nepraleisk galimybės.
Pardavimų tinklo vystymo skyrius kviečia jungtis prie komandos!
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Tavo darbo diena:
Darbas su pardavimų vystymo projektais;
Atsakomybė už vykdomus projektus;
Projektų inicijavimas, koordinavimas ir pardavimų srities atstovavimas vidiniuose bendrovės
projektuose bei susitikimuose;
Pardavimų tinklo efektyvumo analizė ir pasiūlymų efektyvumui skatinti teikimas, sprendimų priėmimui
reikalingos informacijos pateikimas;
Pardavimų planavimui, vykdymui ir vykdymo rezultatų analizei reikalingų ataskaitų ruošimas;
Papildomų pardavimo priemonių (akcijų, skatinimo, kt.) palaikymas;
Vidinių dokumentų rengimas, administravimas ir jų vykdymo kontrolė;
Pardavimų procesų palaikymas ir komunikacija.
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Ko mes tikimės:
Aukštojo išsilavinimo;
Kūrybiškumo, iniciatyvumo, kruopštumo, atsakingumo, inovatyvumo;
Labai geri darbų planavimo ir organizavimo įgūdžių, vidinės motyvacijos tobulėti ir mokytis;
Labai gerų įgūdžių dirbant su MS Office (ypač „Excel’’), PowerPoint programomis;
Puikių lietuvių ir anglų kalbų žinių, raštvedybos išmanymo;
Patirtis draudimo srityje būtų vertinama kaip privalumas.
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Mes Tau siūlome:
Atsakingą, įdomų ir dinamišką darbą sparčiai augančioje kompanijoje;
Vidinius ir išorinius mokymus;
Karjeros perspektyvas;
Visada palaikantį, draugišką kolektyvą;
Nuolaidas bendrovės paslaugoms;
Papildomą sveikatos draudimą ir kitas naudas.
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Atlyginimas
Nuo 1300 €/mėn. neatskaičius mokesčių ir kintamoji darbo užmokesčio dalis pagal atliktus darbo
rezultatus.
Gyvenimo aprašymą prašome siųskite karjera@compensa.lt arba mindaugas.gudiskis@compensa.lt

Konfidencialumą garantuojame, informuosime tik atrinktus kandidatus.

