ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
O Όμιλος CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS αποτελεί ηγετική δύναμη και
πρωταγωνιστεί στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά. Είναι μέλος του γαλλικού
ασφαλιστικού κολοσσού CNP ASSURANCES, που έχει επενδύσει στην Κύπρο και
εμπιστεύεται τον επαγγελματισμό και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού του
Ομίλου και των θυγατρικών του, CNP CYPRIALIFE, CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και CNP
ΖΩΗΣ.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξής του, ο Όμιλος επιθυμεί να
στελεχώσει περαιτέρω την ομάδα του με άτομο δυναμικό και φιλόδοξο για τη θέση
Λειτουργού Αναλογιστή (Κωδικός Θέσης 017)
Κύρια Καθήκοντα θέσης:
 Συμμετοχή στον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων των Εταιριών του
Ομίλου υπό την οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II) και το εκάστοτε
Εφαρμόσιμο Λογιστικό Πρότυπο
 Σύνταξη τριμηνιαίων και ετήσιων αναφορών του Τμήματος προς τις
Εποπτικές Αρχές
 Εκπόνηση στατιστικών και αναλογιστικών μελετών του χαρτοφυλακίου
της Εταιρίας για καθορισμό τεχνικών παραδοχών και υποθέσεων υπό το
πλαίσιο της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ
 Συμμετοχή στον υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων, του
περιθωρίου Φερεγγυότητας και πιθανών σεναρίων
 Συμμετοχή στην μοντελοποίηση προϊόντων και κινδύνων στο
αναλογιστικό σύστημα
 Σύνταξη αναφορών για σκοπούς MIS
 Συμβολή στην αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης
κινδύνων
Απαιτούμενα προσόντα:
 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Μαθηματικά / Στατιστική / Αναλογιστική
Επιστήμη
 Εξαίρετη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τόσο στην προφορική όσο και
στη γραπτή επικοινωνία
 Εξαίρετη γνώση Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών (Word/Excel etc)
Πρόσθετα Προσόντα:
 Μεταπτυχιακό σε Στατιστική ή Αναλογιστική Επιστήμη
 Σχετική εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο
προσόν
 Άλλα ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα, συναφή με το περιεχόμενο
της θέσης εργασίας
Ικανότητες/Γνώσεις:
 Εξαιρετικές αναλυτικές ικανότητες
 Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 Πολύ καλή διαχείριση χρόνου και ικανότητα να ενεργεί βάσει στενών
χρονοδιαγραμμάτων
 Ευελιξία και προσαρμογή στις αλλαγές

Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας και θα περιλαμβάνει ένα
ελκυστικό πακέτο μισθού και παροχών καθώς και ευκαιρίες για επαγγελματική
ανέλιξη σε ένα σταθερό και γεμάτο προκλήσεις εργασιακό περιβάλλον.
Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε
προσωπική συνέντευξη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά μέχρι τις
17/05/2019 μέσω του συστήματος «e-Recruitment» το οποίο βρίσκεται στην
ιστοσελίδα της CNP Cyprus Insurance Holdings https://www.cnpcyprus.com/
(Καριέρα – Επαγγελματίες – Ευκαιρίες Καριέρας)
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

