
 
 
 

 

Pridruži se ekipi zavarovalnice Vita, največji bančni zavarovalnici v 
Sloveniji, kot 

»specialist področja razvoja produktov in aktuarstva«! 

 
 
O zavarovalnici: 
Te veseli kreativno delo na področju zavarovalništva? Si želiš spoznati povezanost teorije zavarovalniškega 
aktuarstva in prakse implementacije sodobnih zavarovalnih produktov? V zavarovalnici Vita se svojim strankam 
trudimo zagotavljati najboljše produkte in najboljše rešitve, ki odgovarjajo potrebam današnjega časa. Naš slogan 
pravi: »Življenje je nepredvidljivo. Stojimo vam ob strani in izpolnimo obljube.« In to mislimo čisto zares – tako 
za naše stranke, kot tudi za naše zaposlene. Svojim strankam nudimo prvovrstne zavarovalne produkte, 
zaposlenim pa odlično delovno okolje. Vabimo te, da se nam pridružiš in nam pomagaš postati še boljši. 
  

Katere bodo tvoje poglavitne naloge? 
• Analiziranje zavarovalnih trgov, produktov in potrošniških navad, 

• vsebinska podpora ter koordiniranje aktivnosti pri razvoju novih in spremembah obstoječih zavarovalnih 
produktov, 

• priprava pogodbene in predpogodbene dokumentacije zavarovalnih produktov, 

• priprava uporabniških specifikacij ter testiranje uvedenih sprememb pri zavarovalnih produktih, 

• izračuni profitabilnosti in priprava zavarovalno – tehničnih podlag, 

• priprava posebnih ponudb za sklenitev zavarovalnih pogodb, 

• podajanje zavarovalno – strokovnih mnenj in izvajanje strokovnih izobraževanj in predstavitev.  

 

Kaj pričakujemo od tebe? 
• VII. ali VI/2. stopnjo izobrazbe matematične, ekonomske ali druge sorodne smeri,  

• 6-mesecečne delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih,  

• poznavanje zavarovalno ekonomskih vsebin, 

• samoiniciativnost in natančnost, 
• veselje do timskega dela, 

• sposobnost analitičnega in logičnega razmišljanja, 

• visok nivo pisne in govorne komunikacije. 

 

Kaj ti ponujamo? 
• Pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s stimulativnim plačilom (fiksni in variabilni del) ter s poskusnim 

delom 5 mesecev, 

• prijazno, urejeno in sproščeno delovno okolje z možnostjo dela od doma, 

• možnost udeležbe na rednih izobraževanjih ter usposabljanjih, 

• pričetek dela takoj oz. po dogovoru. 
 

Kako oddaš prijavo in kaj mora ta obsegati? 
Če ustrezaš pogojem in si želiš novih izzivov, te vabimo, da prijavo za opravljanje dela skupaj z življenjepisom in 
dokazili pošlješ do 27. 1. 2023 na elektronski naslov zaposlitev@zav-vita.si. 
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