Ste dober komunikator in so za vas pomembne stranke? Tudi mi jih postavljamo v središče našega poslovanja.
Verjamemo, da imate radi delo s strankami, ste urejeni, skrbni, natančni, samoiniciativni in fleksibilni. Veseli bomo,
če se boste pridružili naši ekipi.
Vabimo vas k poslovnemu sodelovanju, polnemu izzivov in nenehnega učenja ter vašega in našega razvoja.
V Zavarovalnici Sava iščemo novega sodelavca/sodelavko na delovnem mestu:

STROKOVNI SODELAVEC ZA ŠKODE (premoženjski cenilec M/Ž)
2 osebi
Kraj opravljanja dela: LJUBLJANA, MARIBOR, CELJE, NOVO MESTO
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

•
•
•
•
•
•
•

najmanj srednješolsko izobrazbo tehnične ali druge ustrezne smeri,
2 leti delovnih izkušenj,
znanje uporabe osebnega računalnika,
vozniški izpit B kategorije,
urejenost, natančnost in doslednost,
usmerjenost k delu s strankami in spretnost pri komuniciranju,
sposobnost za timsko delo.

Zaželena dodatna znanja:
• znanje gradbene in/ali strojne stroke,
• zaželeno znanje angleškega ali nemškega jezika.
Ste se našli v opisu? In se sprašujete, kakšno delo opravlja strokovni sodelavec za škode?

•
•
•
•
•
•
•
•

ogled in preverjanje škod,
pomoč pri cenitvah, obračunih in likvidaciji škod,
ugotavljanje temelja zahtevkov ter višine škode,
ugotavljanje možnosti za izvajanje regresa,
sodelovanje pri ugotavljanju in ocenjevanje škodne rezerve,
opozarjanje na zavarovalniške goljufije,
sprejem strank in pojasnjevanje reševanja škodnih primerov ter komunikacija z zunanjimi izvajalci,
skrb za izboljševanje škodnega procesa, predlaganje sprememb in uvajanje novih tehnologij.

Kaj ponujamo?
• delo v velikem in uspešnem podjetju,
• osebno in strokovno rast,
• odlične delovne pogoje.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s poskusno dobo, s polnim delovnim časom.

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev pošljite do 15. 3. 2022 na e-naslov razpisi@zav-sava.si,
s pripisom zadeve: Strokovni sodelavec za škode – premoženjski cenilec (vpišite lokacijo dela).
O rezultatih izbire bomo prijavljene kandidate obvestili v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.

Nikoli sami.
O rezultatih izbire bomo prijavljene kandidate obvestili v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.

