POSZUKUJEMY KANDYDATA NA STANOWISKO

SPECJALISTY DS. LIKWIDACJI SZKÓD
W POLSCE
Cechujesz się kompetencją i zdeterminowaniem? Chcesz osiągać ambitne cele biznesowe poprzez
wdrażanie swoich pomysłów w dynamicznym środowisku oraz mieć satysfakcję z wykonanej pracy? Jeśli
tak – szukamy właśnie Ciebie!

Wymagania:
o

o
o
o
o

o
o

minimum 2-letnie doświadczenie na
stanowisku specjalisty ds. likwidacji szkód
(preferowany zakres: szkody komunikacyjne,
osobowe oraz/lub majątkowe)
umiejętnośc podejmowania decyzji i
rozwiązywania problemów
umiejętność obsługi programów pakietu MS
Office (Excel i Outlook)
komunikatywność i umiejętność pracy w
zespole
samodzielność, terminowość,
systematyczność, bardzo dobra organizacja
pracy
odpowiedzialność i dokładność w działaniu
dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:
o
o
o
o

miejsce pracy: Warszawa
ciekawą i dynamiczną pracę w stabilnej i
rozwijającej się spółce
przyjaznych współpracowników i dobre warunki
pracy
konkurencyjne wynagrodzenie oraz dodatkowe
pakiety (MultiSport i opieka zdrowotna)

Zakres obowiązków:
o terminowe, zgodne z przepisami prowadzenie
merytorycznej likwidacji szkód z ubezpieczeń
komunikacyjnych, osobowych oraz/lub majątkowych, w
tym:
• sprawdzanie wstępnych informacji dostarczanych w
związku ze zgłoszonymi szkodami
• odpowiedzialność za uzyskanie dokładnych danych od
uczestników zdarzenia oraz instytucji
• gromadzenie informacji i dokumentów niezbędnych do
ustalenia okoliczności zdarzenia
• podejmowanie niezbędnych kroków w celu zapewnienia
prawidłowej weryfikacji okoliczności zdarzenia i
oszacowania rozmiarów szkody
• prowadzenie bieżącej korespondencji oraz kontakt
telefoniczny z Klientami
• współpraca z rzeczoznawcami i innymi podmiotami
zewnętrznymi
• prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód w ramach
kompetencji
o zarządzanie dokumentami, prawidłowe prowadzenie
dokumentacji w bazie danych spółki
Kontakt:
o prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z
dopiskiem Specjalista ds. Likwidacji Szkód do Balcia
Insurance SE, HR Department na email: info@balcia.pl
o skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami
o informacje o firmie: balcia.pl

Balcia Insurance SE jest międzynarodową firmą z 25-letnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej.
Firma działa na rynku europejskim poprzez oddziały w Polsce, Niemczech, Francji oraz na Litwie.
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Administratorem danych osób aplikujących o pracę jest Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział
w Polsce z siedzibą w Warszawie 02-305, Aleje Jerozolimskie 136, która przetwarza dane w celu
przeprowadzenia rekrutacji, w tym dla zapewnienia kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne.
Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgody na przetwarzanie danych na potrzeby niniejszej lub
przyszłych rekrutacji, kierując informację o jej wycofaniu na wskazany wyżej adres/adres e-mail.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
Twoje dane osobowe mogą być powierzane odbiorcom zewnętrznym takim jak internetowe portale
rekrutacyjne oraz dostawcy IT.
Dane osobowe na potrzeby niniejszej rekrutacji będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia
rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przechowanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji dane
będą przechowywane przez 1 rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.
Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji
prosimy o dopisanie takiego oświadczenia w treści przesyłanej aplikacji.

