
PERSONU RISKU 

PIEVIENOJIES MUMS!

TEV
UZTICĒSIM Ceļojumu un Nelaimes gadījumu apdrošināšanas risku izvērtēšanu, piedāvājumu sagatavošanu un 

prēmijas noteikšanu

Sniegt atbalstu Produktu vadītājam apdrošināšanas produktu izstrādē

Ir brīži kad jūti, ka esi gatavs pārmaiņām un vilina jauns starts, bet nezini kur? Lec jaunā piedzīvojumā kopā ar Balcia 
Latvijas komandu un esi gatavs jaudīgam izrāvienam savā karjerā un arī ikdienā! Mēs esam pavisam citāda un 
negarlaicīga apdrošināšanas kompānija, ko, iepazīstot tuvāk, sajutīsi pa īstam –

NO TEVIS SAGAIDĀM

tad mēs esam “uz viena viļņa” un mums noteikti ir vērts aprunāties.

Ja Tev ir pieredze apdrošināšanā - risku parakstīšanā 
personu apdrošināšanas veidos,

Ja Tu proti argumentēt un nebaidies prezentēt savu 
viedokli,

Ja Tev patīk izaicinājumi un domāt ārpus ierastā,

Ja Tu spēj un vēlies strādāt dinamiskā vidē un esi 
komandas spēlētājs,

Ērtu un mūsdienu labākajiem standartiem atbilstošu darba vidi birojā Rīgas centrā, draudzīgu un atbalstošu kolektīvu, iespēju daļēji strādāt 
attālināti. 

Nodrošināsim Tev darbam nepieciešamo apmācību, kā arī sadarbību ar profesionāliem un draudzīgiem kolēģiem – Tu mācīsies no labākajiem! Mēs 
esam orientēti uz pozitīvām ambīcijām un jauniem sasniegumiem.

Konkurētspējīgu ikmēneša atalgojumu no 1300 - 1800 EUR bruto mēnesī (atbilstoši Tavām prasmēm un pieredzei), veselības apdrošināšanu no 
pirmās dienas, papildus apmaksātas brīvdienas, atbalstu nozīmīgos dzīves brīžos, atlaides Balcia produktiem, kā arī citus labumus, par ko 
pastāstīsim sarunas laikā.

PRASĪBAS

Vēlama 1+ gadu pieredze ceļojumu un nelaimes gadījumu 
apdrošināšanas risku parakstīšanā 

Analītiska domāšana un mērķtiecība

Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, vēlme 
strādāt komandā

Ļoti labas latviešu un vēlamas angļu valodas zināšanas

PIEDĀVĀJAM

Izklausās vilinoši? 

Personas datu pārzinis: Balcia Insurance SE, Reģistrācijas Nr. 40003159840, juridiskā adrese K.Valdemāra iela 63, Riga, LV-1010, Latvija. Tālr: +37167030500, 
e-pasts: balcia@balcia.com. Lasiet vairāk: www.balcia.com

Tev atliek vien pam
ēgināt!,
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Rīga, Latvija�

Priecājamies un novērtējam ikvienu pieteikumu, taču sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz sarunu

Meklējam

/ JAUNĀKAIS PERSONU RISKU PARAKSTĪTĀJS 

� careers@balcia.com

Piesakies:

Vai, ja zini kādu, kuram interesētu mūs piedāvājums, noteikti padalies ar šo ziņu!

�


