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Job Title: Risk Analyst_Poistný matematik/
aktuár (vhodné pre čerstvých absolventov))
Requisition ID 88970 - Posted 04/14/2022 - (SK - Bratislava) - Slovakia - Experienced - Risk Engineering

Naša príležitosť
Poistný matematik/ aktuár
Chceš sa stať súčasťou energetického rôznorodého tímu a pracovať v prostredí medzinárodnej spoločnosti s
možnosťami kariérneho rastu?
V Zurich Insurance Bratislava Ti ponúkame práve to a taktiež možnosť učiť sa od profesionálov z celého sveta
a formovať tvoju budúcu kariéru.
Na to, aby si sa o túto pozíciu uchádzal/a, nemusíš byť vyštudovaný/á aktuár/ka, ani mať predchádzajúcu
skúsenosť v tejto oblasti. Podstatná je pre nás motivácia a ochota uchopiť kariéru aktuára.
V závislosti od pozície sa budeš mať možnosť rozvíjať v technológiách ako Python, Power BI, R, VBA, SQL,
Matlab a i.

Tvoja rola
Tvoja náplň práce bude závisieť od našej spoločnej diskusie, kde ti predstavíme nasledujúce oblasti,
ktorým sa aktuár môže venovať:
Vývoj, údržba a poskytovanie poistno-matematických modelov našim stakeholderom
Spolupráca na vývoji metodiky IFRS17 a jej praktickej implementácii vrámci Zurich Insurance
Vývoj, zlepšenie efektívnosti a údržba súvisiacich procesov riadenia kapitálu, systémov – vrátane
prepojenia na poskytovateľov údajov a ich systémy
Reportovanie aktuárskych čísel, súvisiace kontroly, dokumentácia a vylepšenia procesov

Tvoje skúsenosti
Čo od Teba očakávame?
Ukončené vzdelanie v oblasti matematiky, štatistiky, ekonometrie, financií, poistnej matematiky,
finančného manažmentu a podobne.
Plynulú angličtinu
Proaktívny prístup a kreatívne myslenie
Ochota vzdelávať sa v oblasti poistnej matematiky

Ponúkame Ti
Minimal monthly salary offer is 1500EUR/gross plus other pay elements based on your experience.
Working time benefits
Personal days off, Concentrated work week, Additional vacation, Home office, Extra days off at occasion of
childbirth, Sabbatical leave
Monetary benefits
Life insurance from Zurich Austria, Compensation for salary loss during sick leave, 3rd pension pillar
contribution, Risk Life Insurance, Meal contribution on top of the legally required minimum, Years of service
bonus, Wedding bonus, Baby bonus
Other benefits
Edenred electronic cafeteria, Public Transport contribution, Maternity leave benefits, Company and team
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events
Learning/Development
Professional Certifications, Online Education Portals, Extensive Onboarding program, Strengths based culture
(GALLUP)
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