
 

 
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Η Εταιρία ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ / ΡΟΛΟΣ 
 
Η θέση έχει την ευθύνη για την προληπτική παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με το προφίλ κινδύνου της εταιρίας. Η τήρηση των αρχών της διακυβέρνησης της 
εταιρίας είναι ο πρωταρχικός στόχος. 
 
Η άριστη λειτουργία αυτού του πλαισίου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τη 
συμμόρφωση με το πρότυπο Solvency II. Η θέση επικεντρώνεται στον υπολογισμό των 
κινδύνων και τις σχετικές υποβολές εκθέσεων. 
 
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Ο κάτοχος της θέσης είναι: 
 

 Υπεύθυνος για την υποβολή εκθέσεων και την ανάλυση των δυνατοτήτων των 
μονάδων της εταιρίας σύμφωνα με το πρότυπο μοντέλο (standard model) του 
Solvency II 

 Υπεύθυνος για τη διαδικασία και τον υπολογισμό MCR και SCR, που σχετίζονται με 
τις δραστηριότητες της εταιρίας. 

 Υποστηρίζει το πρότυπο μοντέλο υπολογισμού για την εταιρία, για τον κίνδυνο 
αγοράς και την ομαδοποίηση των κινδύνων, τόσο από την άποψη του μοντέλου, 
καθώς και τα σχετικά αποτελέσματα και την ανάλυση μεταβολών 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

 Πανεπιστημιακό πτυχίο στα μαθηματικά, τη φυσική, την στατιστική, ή ομοειδή 
 Αναλογιστικές εξετάσεις, ή ισοδύναμο θα θεωρηθεί προσόν 
 Άπταιστα Αγγλικά για Επιχειρήσεις (γραπτή και ομιλούμενη) 
 Προηγμένη γνώση του τυποποιημένου λογισμικού (Excel, Word κτλ) 
 Γνώση των συστημάτων κινδύνου / αναφορών που σχετίζονται θα θεωρηθεί 

προσόν 
 
Εμπειρία & βασικές δεξιότητες 
 

 Καλή κατανόηση των εννοιών της διαχείρισης των κινδύνων, ποσοτικών μεθόδων 
των κινδύνων και μοντέλα αποτίμησης 

 Εμπειρία σε σχετικές με Solvency II δραστηριότητες 
 Εργασιακή εμπειρία μέσα σε ένα ασφαλιστικό περιβάλλον, εταιρεία συμβούλων ή 

Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων 
 Δόμηση σε μεγάλο βαθμό τις δικές του/της εργασίες / ανάλυση και εκτέλεση 

σχεδίων εργασίας αποτελεσματικά 



 

 Εξαιρετικές ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας 
 Υψηλό επίπεδο δέσμευσης και το ενδιαφέρον να εργαστεί σε ένα δυναμικό και 

απαιτητικό περιβάλλον 
 Άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες και ικανότητα να εργάζεται αποτελεσματικά 

μέσα σε μια ομάδα. 
 
Η Εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και 
ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο 
περιβάλλον εργασίας. 
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Θα μπορείτε να τα αποστείλετε 
στη διεύθυνση hr@europe-asfalistiki.gr 
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