
 
„Compensa Vienna Insurance Group“ – 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, 
išsiskiria stipriais produktais ir gebėjimu palaikyti artimą ryšį su savo klientais. 

 
Siūlomos pareigos: 
 
Draudimo vadybininkas (-ė) darbui su smulkaus ir vidutinio verslo įmonėmis (Vilniuje) 
 
Mes ieškome Draudimo vadybininko 
... kuris gerai jaučiasi bendraudamas su klientais, jaučia azartą siekiant geriausio rezultato, turi 
pardavėjo talentą bei 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. Nesvarbu kokia Tavo darbo patirtis – mes 
vertiname atvirumą ir bendravimą 

Junkis prie Finansų rinkos lyderių komandos, tapk komandos dalimi, bendraukime veikime kartu! 

Mes Tau patikėsime: 

• kurti ir palaikyti santykius su verslo klientais; 

• ieškoti naujų klientų ir teikti kokybiškus pasiūlymus; 

• dalyvauti projektuose ir konkursuose; 

• vykdyti asmeninius pardavimų tikslus ir juos prognozuoti; 

• nuolatos mokysies, sulauksi kolegų palaikymo, dalinsies savo įžvalgomis. 

• aktyviai skambinsi pagal suformuotą klientų sąrašą, siekdamas/-a papildomų produktų 
pardavimų. 
 

Tau puikiai seksis, jei: 

• turi aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą (gali būti ir paskutiniojo kurso studentas/-ė); 

• puikiai bendrauji, planuoji ir turi organizavimo, derybinius bei pardavimo įgūdžius; 

• turi patirtį pardavimųsu verslo klientais srityje (būtų privalumas); 

• turi patirties dirbant su „šaltais“ skambučiais (būtų privalumas); 

• esi iniciatyvus/-i, pozityvus/-i ir nori mokytis bei tobulėti, nes mes pažadame tave išmokyti ir 
auginti kaip specialistą. 

 
Mes Jums siūlome: 

• atsakingą, įdomų darbą sparčiai augančioje tarptautinėje kompanijoje; 

• profesinio tobulėjimo ir karjeros perspektyvas; 

• draugišką, palaikantį ir motyvuotą kolektyvą; 

• sveikatą ir gerovę – papildomą sveikatos draudimą; 

• nuolaidos įmonės paslaugoms; 

• lanksčias darbo valandas – darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros aplinką; 

• 1 laisvą dieną socialinei veiklai ir savanorystei; 

• 2 papildomas apmokamas poilsio dienas per metus; 

• papildomas išmokas. 
 

Susidomėjai?! Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Draudimo vadybininkas su verslu (-ė)“ prašome 

siųsti mums šiuo el. paštu: karjera@compensa.lt arba Ieva.kisvine@compensa.lt. 

Atlyginimas nuo 800 €/mėn. iki 1500 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Konfidencialumą garantuojame, 

informuosime tik atrinktus kandidatus. 
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