Aktuár Senior
Chceš vidieť aké metódy, dáta a postupy používajú poisťovne na Slovensku aj vo svete v praxi pri
oceňovaní a vykazovaní svojich záväzkov a kapitálu? Bavilo by ťa odhaľovať nedostatky,
navrhovať inovatívne postupy a nie iba opakovať nudné úlohy? V našom aktuárskom tíme ťa čaká
jedinečná príležitosť. Sme súčasťou auditného tímu, venujeme sa aj aktuárskemu poradenstvu.
Pracujeme pre väčšinu poisťovní, venujeme sa dôchodkovým spoločnostiam, no aj výrobným
podnikom, pre ktoré oceňujeme záväzky zo zamestnaneckých požitkov.
Ako nový člen nášho tímu by si mal mať:
▪ ukončené vzdelanie matematického smeru: aktuárstvo, ekonomická a finančná matematika, štatistika,
▪ 2-5 rokov pracovných skúseností v poisťovni (napr. reporting, riadenie rizík či pricing),
▪ prax v niektorom z akuárskych softvérových nástrojov a aspoň základná znalosť IFRS17 – výhodou,
▪ anglický jazyk – pokročilý (B2),
▪ balíček MS office – pokročilý,
▪ chuť učiť sa a zodpovedný prístup ku práci.
Čo ti vieme ponúknuť my:
▪ kariérny rozvoj s možnosťou každoročného povýšenia a platového rastu,
▪ uspokojenie tvojej zvedavosti o fungovaní poisťovnía iných finančných inštitúcií z pohľadu audítora,
▪ finančnú podporu na zvýšenie kvalifikácie (IFoA),
▪ možnosť zúčastniť sa zahraničných stáží,
▪ 2 dni voľna navyše + 2 dni na CSR aktivity,
▪ Summer short Fridays,
▪ príležitosť byť súčasťou CSR projektov (Cyber4Kids,Green Initiative,volunteering),
▪ firemné podujatia – večierky, teamuildingy, športové a kultúrne podujatia,
▪ Wellbeing Program,
▪ MultiSport kartu,
▪ notebook a mobilný telefón s dátami aj na súkromné účely,
▪ finančnú odmenu za odporučenie nového kolegu.
Ďalšie informácie:
▪ Miesto výkonu práce: Dvořákovo nábrežie 10, 85101 Bratislava
▪ Typ pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
▪ Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva
▪ Dĺžka pracovného pomeru: doba neurčitá
▪ Mzda: od 1700 btt.( v závislosti od skúseností)
▪ Termín nástupu: dohodou
Maš záujem u nás pracovať?
Pošli svoj životopis na adresu hr@kpmg.sk.

Aktuár Junior
Chceš vidieť aké metódy, dáta a postupy používajú poisťovne na Slovensku aj vo svete v praxi pri
oceňovaní a vykazovaní svojich záväzkov a kapitálu a zároveň objavovať rôznorodosť prístupov?
Bavilo by ťa odhaľovať nedostatky, navrhovať inovatívne postupy a nie len opakovať nudné
úlohy? V našom aktuárskom tíme ťa čaká jedinečná príležitosť. Sme súčasťou auditného tímu,
poskytujeme aj aktuárske poradenstvo. Pracujeme pre väčšinu poisťovní, venujeme sa
dôchodkovým spoločnostiam, a taktiež aj výrobným podnikom, pre ktoré oceňujeme záväzky zo
zamestnaneckých požitkov.
Ako nový člen nášho tímu by si mal mať:
▪ magisterský alebo inžiniersky titul (v čase nástupu do práce - 15. augusta 2021),
▪ ukončené vzdelanie matematického smeru: aktuárstvo, ekonomická a finančná matematika, štatistika
▪ anglický jazyk – pokročilý (B2),
▪ balíček MS office – pokročilý,
▪ schopnosť vidieť v dátach to, čo iní nevidia,
▪ chuť učiť sa a zodpovedný prístup ku práci.
Čo ti vieme ponúknuť my:
▪ kariérny rozvoj s možnosťou každoročného povýšenia a platového rastu,
▪ úzku spoluprácu s odborníkmi, ktorá urýchli tvoj odborný rast,
▪ uspokojenie tvojej zvedavosti o fungovaní poisťovní aj iných finančných inštitúcií z pohľadu audítora,
▪ široké možnosti vzdelávania sa, finančnú podporu na zvýšenie aktuárskej kvalifikácie (IFoA),
▪ možnosť zúčastniť sa zahraničných stáží,
▪ 2 dni voľna navyše + 2 dni na CSR aktivity,
▪ Summer short Fridays,
▪ príležitosť byť súčasťou CSR projektov (Cyber4Kids,Green Initiative,volunteering),
▪ firemné podujatia – večierky, teamuildingy, športové a kultúrne podujatia,
▪ Wellbeing Program,
▪ MultiSport kartu,
▪ notebook a mobilný telefón s dátami aj na súkromné účely,
▪ finančnú odmenu za odporučenie nového kolegu.
Ďalšie informácie:
▪ Miesto výkonu práce: Dvořákovo nábrežie 10, 85101 Bratislava
▪ Typ pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
▪ Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva
▪ Dĺžka pracovného pomeru: doba neurčitá
▪ Mzda: 1300 eur btt.
▪ Termín nástupu: 15. August 2021
▪ Pozícia vhodná pre absolventa: áno
Maš záujem u nás pracovať?
Pošli svoj životopis na adresu hr@kpmg.sk.

