Уколико сте прецизни, одговорни и имате жељу да допринесете расту и развоју
једне од водећих осигуравајућих друштава у региону, позивамо Вас да се прикључите
тиму креативних и вриједних људи.
Акционарско друштво за осигурање „ Дрина осигурање “ Милићи расписује:
ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем радника у радни однос на одређено вријеме за раднo мјестo:
-

Директор филијале “ Дрина осигурање” Добој

Главна задужења:
Организација, координација и руковођење рада и послова на територији
филијале, заступање филијале и експозитура у правном промету, преговaрање и
закључивање свих врста уговора о осигурању, израда извештаја о пословању и
други послови.
Услови које запослени треба да задовоље за радно мјесто су:
-

ВСС друштвеног или природног смјера (дипломирани - VII степен или мастер
240ECTS),
најмање 3 године радног искуства у траженом степену образовања,
познавање рада на рачунару МS office,
положен возачки испит „ Б“ – категорије,
пожељно искуство у осигурању на руководном радном мјесту ,
мотивација за учење нових ствари и професионални развој,
способност за рад у динамичном окружењу, жеља за напредовањем и
усавршавањем,
организационе способности, иницијатива и креативно размишљање, вјештина
комуникације и тимски рад.

Уколико сте заинтересовани за позицију и уколико сматрате да испуњавате наведене
услове, а уз то волите изазов, разноврсност посла, имате визију и спремни сте да будете
део нашег тима, позивамо Вас да пошаљете биографију са сликом са позивом на оглас
путем поште на адресу:
Акционарско друштво за осигурање » Дрина осигурање« Милићи, Улица 9. Јануар
број 4, 75446 Милићи или
електронским путем на маил: office@drina-osiguranje.com
Уколико процјенимо да Ваша радна биографија одговара профилу који тражимо,
контактираћемо Вас у најкраћем року.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
ПРИЈАВИТЕ СЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 15.11.2019. ГОДИНЕ.
Оглас се објављује у дневном листу » Глас Српске «, дневном листу » Независне
новине «, сајту »Дрина осигурање« АД и радио „Џунгла“

