RISKU VADĪTĀJS
(LATVIJA)
Ja Tu vēlies profesionāli attīstīties kopā ar mums starptautiskā un dinamiskā vidē, un Tavs aicinājums ir
nodrošināt risku vadības sistēmas veidošanu, uzturēšanu un kontroli, tad mēs meklējam tieši Tevi

Prasības pretendentiem
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

augstākā izglītība finanšu, ekonomikas,
matemātikas, vadības, vai jurispudences jomā
pieredze risku pārvaldības, nepārtrauktas darbības
vai atbilstības nodrošināšanas jomā,
pieredze projektu vadīšanā
augsta precizitāte un atbildības sajūta
spēja plānot un organizēt darbu
ļoti labas komunikācijas un prezentēšanas spējas
analītiskā domāšana, precizitāte un spēja pievērst
uzmanību detaļām
spēja apkopot, sistematizēt un analizēt liela apjoma
informāciju
prasme strādāt ar MS Office (Word, Excel, Power
point)
ļoti labas latviešu valodas un angļu valodas prasmes

Pamatpienākumi
o

o

o
o
o

Piedāvājam
o
o
o
o
o
o

atalgojumu 1900 EUR (bruto) mēnesī
veselības apdrošināšanu
darbu starptautiskā un stabilā uzņēmumā
karjeras izaugsmes iespējas
draudzīgu kolektīvu un labus darba apstākļus
birojs Rīgas centrā ar bezmaksas stāvvietu

aktualizēt metodes un kritērijus risku
identificēšanai, novērtēšanai un
sistematizēšanai
nodrošināt risku vadības procesu īstenošanu, kā
arī riska ziņojumu sagatavošanu un
prezentēšanu
nodrošināt nepārtrauktas darbības plānošanas
un uzraudzības procesus
pārraudzīt organizācijas risku vadības procesus
un veikt nepieciešamos uzlabojumus
pilnveidot un pārraudzīt organizācijas riska
pārvaldes politiku

Sazinies ar mums
pieteikumu ar norādi Risku vadītājs un CV
lūdzam sūtīt Balca Insurance SE HR
departamentam uz e-pasta adresi
careers@balcia.com
o mēs augsti novērtējam katru pieteikumu, bet
lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies tikai ar otrās
atlases kārtas kandidātiem/-ēm
o vairāk par uzņēmumu un vakancēm: balcia.com

o

Balcia Insurance SE ir Latvijā dibināts un Eiropas tirgos strādājošs uzņēmums ar 25 gadu pieredzi
apdrošināšanas jomā. Uzņēmuma darbību raksturo elastīga pieeja un ātra reakcija uz tirgus vajadzībām.
Strādājot ar nedzīvības risku apdrošināšanas produktiem, sasniedzam biznesa mērķus ciešā sadarbībā ar
apdrošināšanas starpniekiem mērķa tirgos. Attīstot ārvalstu filiāles un veidojot profesionālu komandu,
apdrošināšanas nozarē esam kļuvuši par starptautiska mēroga ekspertiem.

