
Nepieciešamās pamatprasības: 
• Bakalaura grāds vai tā ekvivalents 

• Iniciatīvu izteikti izrādoša un uz rezultātiem orientēta personība 
• Pareiza īpašumtiesību izjūta un personīgais ieguldījums darbā 

• Pieredze komandas darbā ar dažādiem cilvēkiem un atšķirīgām personībām un izcelsmi. 
• Vismaz 2 gada pieredze darbā ar projektu vadību, vēlams apdrošināšanas / finanšu sektorā 

• Spēja palīdzēt ar biznesa analīzi pēc nepieciešamības 
• Teicamas dokumentācijas un līdzsekošanas prasmes 

• Ļotis angļu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ADB Gjensidige aicina darbā: 

Masu produktu, Cenošanas un Risku parakstīšanas nodaļas 
vadītāju 

 
Mēs meklējam uz biznesu orientētu Masu produktu, Cenošanas un Risku parakstīšanas nodaļas vadītāju, kurš veido un 
ievieš visu masu produktu stratēģiju.  Cieši sadarbojas ar visām ieinteresētajām pusēm – iekļaujot  pārdošanu, produktu 
vadību, cenošanu, finanses un atlīdzības. Novērtē tirgus attīstību un pārskata klientu vajadzības. Galvenais virziens ir 
produktu stratēģija, riska portfeļa izveidošana, analīze un atbalsts nozīmīgos projektos.  

 
Tavi galvenie pienākumi būs: 
• Cilvēkresursu vadība – atlase, apmācība, plānošana, 

koučings u.c.; 
• Veidot produktu stratēģijas, nodrošinot apdrošināšanas 

produktu konkurētspēju tirgū un mērķtiecīgu 
rentabilitāti; 

• Vadīt prezentācijas, veikt tirgus pētījumu un atskaišu 
sagatavošanu; 

• Savlaicīgi reaģēt uz apdrošināšanas tirgus 
apstākļiem; 

• Analizēt darba efektivitāti; 
• Izveidot apdrošināšanas risku portfeli un 

analizēt apdrošināšanas risku profila 
rezultātus; 

• Piedalīties nozīmīgos projektos, kuriem ir liela 
ietekme uz struktūrvienības vai uzņēmuma 
rezultātiem; 

• Pārzināt visas normatīvo regulējumu izmaiņas, kas 
var ietekmēt produktus; 

• Nepārtraukta koncentrēšanās uz klientu un 
procesu uzlabošanu. 

 
        Par Tevi: 

• Augstākā izglītība matemātikā, statistikā, ekonometrijā, 
aktuāra zinātnēs, uzņēmējdarbībā, finansēs vai 
apdrošināšanā; 

• Ļoti labas komunikācijas spējas (gan rakstiski, gan 
mutiski)  un pieredze komandas vadīšanā;  

• Laba izpratne par apdrošināšanas produktiem; 
• Spēja uzņemties iniciatīvu un strādāt patstāvīgi 
• Teicamas dokumentācijas un līdzsekošanas prasmes 
• Uz rezultātiem orientēta attieksme un analītiska 

domāšana 
• Ļoti labas angļu valodas zināšanas (mutvārdos un 

rakstos) 
 

 
Mēs piedāvājam: 

 
• Uz vērtībām balstītu korporatīvo kultūru; 
• Labu darbinieku motivācijas komplektu un 

uzņēmuma priekšrocības; 
• Sadarbību, kas balstīta uz augstiem ētikas 

standartiem un vērtībām. 
 

 
CV un pieteikuma vēstules lūdzam sūtīt uz e-
pastu cv@gjensidige.lv  līdz 25.06.2020. 
 
 
Atalgojums sākot no EUR 3100.00 mēnesī pirms 
nodokļu nomaksas. 
 
Informāciju par pretendentu personas datu 
apstrādi jūs variet atrast  šeit: 
www.gjensidige.lv/par-mums/kompanija/karjera 
 
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz 
otro atlases kārtu - interviju! Konfidencialitāti 
garantējam!  

 

     
 

Gjensidige ir 
dibināta Norvēģijā 
pirms 200 gadiem 

Gjensidige darbojas 
Norvēģijā, Zviedrijā, 
Dānijā, Lietuvā, 
Latvijā, Igaunijā 

Gjensidige Akadēmija - 
iekšējās apmācības, 
kurās paplašinam 
zināšanas 

Jauno darbinieku 
dienā, iepazīstinām 
tuvāk ar Gjensidige 
un mūsu kultūru 

Apmaksāta 
brīvdiena 
dzimšanas dienā 
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