
 

 

PRODUKTOVÝ MANAŽER POJIŠTĚNÍ VOZIDEL 

Slavia pojišťovna a.s., moderní dynamická společnost s tradicí, hledá vhodného kandidáta na 

pozici: Produktový manažer pojištění vozidel 

Baví Vás vyhledávat nové možnosti? Daří se Vám vyhledávat díry na trhu? Umíte se na věci podívat 

z pohledu zákazníka a uživatele? Umíte navrhnout business zadání pro vývojáře s přesahem do IT 

řešení? Umíte dotahovat projekty do zdárného konce a v termínu? Pokud ano, pak možná hledáme 

právě Vás.  

Na pozici Produktový manažer pro pojištění vozidel právě hledáme novou posilu do týmu Produkt 

managementu. Budete pracovat na zajímavých projektech v přátelském prostředí vysoce orientovaném 

na zákazníka a výsledek. Budete zodpovědný/á za produkty autopojištění, jejich fungování a inovace.  

Náplň práce: 

· práce na rozvojových a inovativních projektech v oblasti pojištění vozidel 

· odpovědnost za stabilitu a rozvoj svěřeného portfolia produktů 

· tvorba a naplňování produktové strategie ve vazbě na klíčové ukazatele výkonnosti firmy 

· hledání tržních příležitostí pro udržení a posílení pozice pojišťovny, 

· pravidelný monitoring a analýza konkurence 

. vymýšlení inovací a jejich následná realizace 

. zefektivňování procesů 

· koordinace vývoje, inovací, metodické a marketingové podpory produktů 

· komunikace s ostatními útvary společnosti 

. komunikace a jednání s partnery 

· pestrá, kreativní a odpovědná práce 

Požadujeme: 

· VŠ vzdělání, nebo SŠ s praxí v pojišťovnictví 

· analytické schopnosti, logické a strategické myšlení 

· výborné prezentační a komunikační dovednosti 

· vynikající znalost MS Office 

· pečlivost, přesnost, smysl pro detail 

· proaktivitu, sebemotivaci, vysoké pracovní nasazení, flexibilitu 

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 

· 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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