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 30 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.
Plėtros projektų vadybininkas (-ė)
Turi įdėjų, mėgsti bendrauti, kurti ir mąstyti nestandartiškai? O ieškojimas būdų kaip geriau,
bet ne prasčiau - tai apie Tave? Tada šis darbo pasiūlymas Tau! Junkis prie lyderių
komandos, tapk įmonės dalimi, aukime kartu, nes Compensa Vienna Insurance Group 2021
m. išrinkta stipriausia finansų sektoriaus įmone.
Tavo pagrindinė atsakomybės:
•
•
•
•
•

Vystyti alternatyvius pardavimo kanalus ir aktyviai ieškoti novatoriškų būdų teikti
draudimo paslaugas;
Bendrauti su naujais ir esamais partneriais bei klientais viso proceso metu ir teikti
jiems pritaikytus sprendimus;
Dalyvauti verslo analizėje ir procesų modeliavime;
Tobulinti produktus, paslaugas ir procesus, taikant geriausią draudimo patirtį;
Nuolatinis ryšių palaikymas tarp partnerių, kolegų ir projekto vykdymo komandos
narių.

Ko mes tikimės:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aukštojo išsilavinimo;
Ne mažesnės kaip 3 metų darbo patirties panašioje srityje - kuriant verslo plėtros
projektus;
Gebėjimo dirbti komandoje bei savarankiškai;
Kūrybiškumo ir gerų planavimo įgūdžių;
Analitinio mąstymo ir gebėjimo greitai spręsti problemas;
Gebėjimo užmegzti ir palaikyti ryšius visuose organizacijos lygiuose;
Plačių žinių apie įvairius verslo sektorius, novatoriškas verslo technologijas;
Gerų anglų kalbos įgūdžių – raštu ir žodžiu.

Mes Tau siūlome:
•
•
•
•
•

Atsakingą, įdomų ir dinamišką darbą sparčiai augančioje kompanijoje;
Profesinio tobulėjimo ir karjeros perspektyvas;
Draugišką darbo aplinką, kurioje vertinamas profesionalumas ir orientacija į
rezultatus;
Nuolaidas bendrovės paslaugoms;
Papildomą sveikatos draudimą.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti el.paštu karjera@compensa.lt

Darbo užmokestį nuo 1.600 EUR (bruto). Galutinis darbo užmokestis priklauso nuo
kandidato kompetencijų ir pasiektų darbo rezultatų.
Konfidencialumą garantuojame, informuosime tik atrinktus kandidatus.

