RECRUITMENT

COLONNADE INSURANCE S.A. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

JUNIOR TERMÉKMENEDZSER
A CÉGRŐL
A Colonnade Insurance S.A. lakossági és vállalati biztosítások szakértője. A Fairfax
Financial Holding Limited (Fairfax) a torontói tőzsdén jegyzett nemzetközi pénzügyi
szolgáltató holdingtársaság tagjaként Luxemburgban került bejegyzésre és 7 fióktelepével
decentralizáltan működik Közép- és Kelet Európában. A Colonnade Insurance S.A.
Magyarországi Fióktelepe tevékenységét 2016-ban kezdte meg. Célunk, hogy a keleteurópai régióban a Colonnade az elsőrangú ügyfélkiszolgálásról és az innovatív
megoldásairól legyen ismert.

RÉSZLETEK
Munkavégzés helye: 1139 Budapest, Váci út 99.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 3 nap home office és 2 nap irodai
munkavégzés)

AKIT KERESÜNK
Egy innovatív szemléletű, jó problémamegoldó, ügyfél- és célorientált, lelkes és
elkötelezett kollégát keresünk lakossági termékmenedzsment csapatunkba.

FŐBB FELADATOK
•

•
•
•
•
•

Lakossági termékfejlesztési feladatok ellátása (termékkoncepció kialakítása,
biztosítási feltételek, szerződések, marketing és oktatási anyagok, valamint
értékesítési tájékoztató anyagok elkészítése, termékekkel kapcsolatos
informatikai fejlesztési igények megfogalmazása),
meglévő termékek menedzselése a teljes életciklus alatt, ezek módosítására
vonatkozó üzleti igények koordinált és rendszeres összegyűjtése és feldolgozása
a disztribúciós csapattal együttműködésben új, innovatív értékesítési csatornák
kiépítésének támogatása és a meglévő kapcsolatok fejlesztése,
aktív, személyes kapcsolattartás függő és független értékesítési csatornákkal
(biztosítási alkuszokkal, kiemelt partnerekkel, stb.),
rendszeres kapcsolattartás és együttműködés a társterületekkel (értékesítés, jog,
informatika, marketing, stb.),
a cég piaci környezetének folyamatos elemzése és vizsgálata, piaci
összehasonlító elemzések készítése,
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meglévő termékekhez, vagy új termékfejlesztéshez kapcsolódó projektekben való
részvétel,
portfolió menedzsment, a termékek értékesítési eredményeinek folyamatos
nyomon követése.
értékesítés-támogatási és termékoktatási anyagok előkészítése és feladatok
ellátása.

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK
A következők szükségesek a pozíció sikeres betöltéséhez:
• Felsőfokú (gazdasági) végzettség/folyamatban lévő tanulmányok
• 1-3 év releváns (lehetőleg termék/projekt-menedzsment, vagy értékesítéstámogatási területen szerzett) tapasztalat,
• magabiztos angol nyelvtudás szóban és írásban egyaránt,
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Office, beleértve az Excel
magabiztos használatát),
• kiemelkedő kommunikációs és problémamegoldó képesség,
• önálló- és csapatmunkára való képesség,
• pontos munkavégzés
• előnyt jelent a Lakás- vagy utasbiztosítások terén szerzett tapasztalat; Alkuszi,
vagy e-broker területen szerzett tapasztalat, illetve projekt szemlélet.
AMIT KÍNÁLUNK
• Határozatlan idejű szerződést egy stabil, nemzetközi hátterű vállalatnál,
• összetett szakmai feladatokat és fejlődési lehetőséget,
• home office munkavégzést a hét egy részében,
• miközben nyitott, emberközeli légkörben, egy jó hangulatú csapat tagja lehetsz,
JUTTATÁSOK
• Laptop
• Mobiltelefon
• Cafeteria
• Éves bónusz
• Szakmai tréningek
• Nyelvtanulás támogatása

A COLONNADE VÍZIÓJA
Hiszünk a tisztességben és őszinteségben, mely üzletünk és kapcsolataink alapját képezi!
Transzparens termékeket és kárrendezést nyújtunk, melyek megfelelnek a változó világ
kihívásainak!
COLONNADE ÉRTÉKEI
• Az őszinteség és a feddhetetlenség, mint alapvető értékek jelennek meg
kapcsolatainkban, amellyel szemben nem ismerünk kompromisszumot.
• Eredményorientáltak vagyunk.
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Csapatjátékosok vagyunk, nem az önös érdekek vezérelnek bennünket. A
konfrontatív stílus számunkra elfogadhatatlan. Értékeljük a lojalitást – Fairfax és
a kollégák felé is.
Keményen dolgozunk, ugyanakkor ez nem mehet a család rovására.
Folyamatosan keressük az új lehetőségeket, de minden esetben keressük a
kockázatok minimalizálásának lehetőségeit és a befektetéseink, eszközeink
védelmét.
Vállalkozó szelleműek vagyunk. Bátorítjuk a kalkulált kockázatvállalást.
Hibázhatunk, de a tévedéseinkből tanulnunk kell.
Sohasem fogjuk kockáztatni a cégünk jövőjét egyetlen projekt vagy akvizíció
miatt.
Hiszünk abban, hogy a vidám munkahelyi légkör komoly értékkel bír.
Vállalatunkról bővebben weboldalunkon olvashat.

JELENTKEZZ MOST!
karrier@colonnade.hu

