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 šalių 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.
Siūlomos pareigos:
Apskaitos specialistas (-ė) Vilnius
Mes ieškome apskaitos specialisto
... kuris mėgsta skaičius, yra kruopštus bei atsakingas ir turi didelį norą mokytis ir augti. Mes plačiame
savo komandą ir tikime, kad visi darbai ir visos patirtys yra svarbios, tad jei nori save išbandyti naujoje
rolėje ar galbūt jau esi dirbęs šį darbą ir nori augti - mes kviečiame tave prisijungti prie mūsų.
"Compensa Vienna Insurance Group" 2021 m. išrinkta stipriausia finansų sektoriaus įmone.
Prisijunk prie lyderių!
Mes Tau patikėsime:
• Draudimo sutarčių administravimą (likučių kontrolę; įmokas ; pakeitimų ir nutraukimų
registravimą ir kontrolę).
• Ataskaitų generavimas ir siuntimą.
• Bendrausi su kitais bendrovės padaliniais.
• Atsakinėsi į užklausas.
Mes tikime, kad Tu:
• Esi įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą (gali būti paskutinių kursų studentas (-ė))
(išsilavinimą apskaitos, ekonomikos ar finansų srityje vertintume kaip privalumą).
• Puikiai valdai MS Excel ir lengvai prisitaikai prie naujų programų; (Privalumais laikytume patirtį
su SAIKAS, Outlook programomis).
• Esi Kruopštus, atsakingas, gebi greitai mokytis bei dirbti dinamiškoje aplinkoje.
• Manai, kad komanda yra ta vieta kurioje geriausiai gali atsiskleisti ir tau lengviausia dirbti.
• Turi panašios darbo patirties (būtų privalumas).
Mes Jums siūlome:
• Atsakingą, įdomų darbą sparčiai augančioje kompanijoje;
• Tarptautinę, draugišką ir profesionalią komandą;
• Profesinio bei asmeninio tobulėjimo galimybę (individualus mokymų biudžetas);
• Įvairios papildomos naudos (papildomas sveikatos draudimas, nuolaidos kompanijos
produktams, įvairūs renginiai ir.t.t.);
• Jaunatvišką kolektyvą ir draugišką darbo atmosferą.
Susidomėjai, rašyk mums šiuo el. paštu: karjera@compensa.lt arba Ieva.kisvine@compensa.lt .
Atlyginimas nuo 1000 €/mėn iki 1400 €/mėn neatskaičius mokesčių. Konfidencialumą garantuojame,
informuosime tik atrinktus kandidatus.
Konfidencialumą garantuojame, informuosime tik atrinktus kandidatus.

