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ŘEDITEL/KA UNDERWRITINGU 
 

Slavia pojišťovna a.s., moderní dynamická společnost s tradicí, hledá vhodného kandidáta na 
pozici: Ředitel/ka Underwritingu 
 

Náplň práce: 
 

• plnění plánovaných ukazatelů úseku, vyhodnocování obchodních případů, revize pojistných a 

obchodních smluv, komunikace s obchodními partnery, akvizice - noví obchodní partneři,  

• sledování obchodních výsledků úseku a jejich reporting, tvorba ročního plánu, vývoj nových 

produktů, řízení tvorby a změn metodiky underwritingu, vývoj produktů pro korporátní 

klientelu, řízení správy zajištění, řízení risk managementu 

• řízení, vedení, hodnocení, motivace podřízených zaměstnanců, zaučení, výcvik, rozvoj a 

vzdělávání zaměstnanců, tvorba firemní kultury 

• spoluodpovědnost za tvorbu strategie celé společnosti, tvorba a implementace strategie 
společnosti činnosti úseku, prosazování strategických cílů 
 

Požadujeme: 
 

• vysokoškolské vzdělání v oboru pojišťovnictví   

• 3 roky v řídící funkci v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví       

• znalost pojistného trhu 

• znalost finančního řízení firmy 

• přehled o obchodní a produktové politice konkurence 

• znalost obchodního jednání 

• znalost anglického jazyka slovem i písmem 

• znalost práce na PC: Windows, MS Office, Outlook, PowerPoint 

• znalost legislativy v oblasti pojišťovnictví 
 

Nabízíme: 
 

• hlavní pracovní poměr na dobu určitou s perspektivou prodloužení na dobu neurčitou  

• možnost osobního a profesního růstu  

• různorodou a zajímavou práci v přátelském kolektivu  

• mzdové ohodnocení s bonusovou složkou mzdy  

• zázemí a stabilitu silné české finanční skupiny  

• 5 týdnů dovolené 

• flexibilní pracovní dobu 

• zaměstnanecký mobilní tarif 

• pracoviště v centru Prahy u stanice metra B „Náměstí Republiky“ 

• zaměstnaneckou slevu při sjednání pojištění u Slavia pojišťovny 
• možnost získat kartu MultiSport 
• nástup dle dohody 
 

V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete Váš strukturovaný životopis v českém jazyce  
na emailovou adresu kariera@slavia-pojistovna.cz. Do předmětu emailu uveďte název pracovní pozice. 
  
Dovolujeme si Vás informovat, že Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou  

a interními zásadami pro zpracování osobních údajů ve Slavia pojišťovně a.s.  
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