CertAsig Asigurare si Reasigurare este o companie de asigurari non-viata dedicata segmentului de clienti Corporate,
ce isi desfasoara activitatea exclusiv prin intermediul companiilor de brokeraj. Cu un pachet majoritar de actiuni
detinut de Royalton Capital Investors II, un fond privat european de investitii, CertAsig are sustinerea indirecta a
diverselor institutii financiare europene prestigioase, printre care Alpha Assosciates, Banca Europeana de
Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Fondul European de Investitii (EIF). CertAsig are o echipa de peste 90 de
specialisti in asigurari in sediul central din Bucuresti si 4 puncte de lucru regionale din care o reprezentanta
internationala in Istanbul, Turcia si o sucursala in Sofia, Bulgaria.
Șef Departament Asigurări de Bunuri și Asigurări Tehnice (Chief Property and Engineering Underwriter)

Responsabilități:










Elaborează strategia privind subscrierea asigurărilor de bunuri si asigurărilor tehnice (clasele 8 si 9) și
coordonează activitatea urmărind încadrarea în strategia companiei;
Administrează activitatea de subscriere și dezvoltare de produse asigurări de bunuri si asigurări tehnice;
Gestionează portofoliul de produse de asigurări de bunuri si asigurări tehnice în scopul realizării obiectivelor
de venituri și profit;
Răspunde de realizarea obiectivelor de profitabilitate pentru portofoliului de asigurări gestionat (rata daunei
brută și netă, rata combinată brută și netă);
Răspunde de realizarea indicatorilor de portofoliu pentru produsele de asigurări de bunuri si asigurări
tehnice (grad de reînnoire, prima medie, frecvența, numărul de riscuri pentru afaceri noi);
Propune spre aprobare Directorului de Asigurări Generale acțiunile și măsurile aplicabile pentru portofoliul
de asigurări bunuri și asigurări tehnice (produse, preț, poziționare) în vederea realizării obiectivelor
companiei;
Monitorizează actualizarea/elaborarea procedurilor/normelor interne pentru reglementarea activității de
subscriere;
Monitorizează evoluția sectoarelor economice relevante pentru afacerea companiei, precum și evoluția
pieței de asigurări pe clasele 8 si 9;
Administrează portfoliul produselor de asigurări de bunuri și tehnice pentru realizarea obiectivelor stabilite
(revizuirea produselor existente, modificări de tarif, stabilirea de tarife noi, modificări de condiții de
asigurare, retragerea de produse, instrucțiuni de subscriere etc);

Calificări
Studii : superioare (tehnice/economice/juridice);
Experienţă/vechime într-o poziție similară (ani):
 minim 7 ani în asigurări generale;
 minim 5 ani în asigurări de bunuri și /sau asigurări tehnice
Cunoştinţe:
 Asigurări generale: legislație, produse (condiții, tarifare), piața/competitori, strategii de afaceri, P&L,
managementul portofoliului de produse, managementul schimbării, managementul conflictelor;
 Cunostințe avansate Microsoft Office.
 Limbi străine şi grad de cunoaştere: limba engleză - nivel avansat,
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Alte cerințe:
 Abilităţi/calităţi individuale: perseverență, seriozitate, integritate, spirit de observaţie, inovație, gândire
structurată, corectitudine, flexibilitate la schimbări;
 Capacitate de subscriere în mod independent;
 Orientare puternică către rezultate și competitivitate;
 Experiență în relațiile cu firmele de brokeraj
 Excelente abilități de comunicare și negociere;
 Capacitate de lucru atât individual, cât și în echipă;
 Disponibilitatea la program prelungit;
Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-urile la adresa hr@certasig.ro
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