The world leader in creditor insurance, BNP Paribas Cardif plays an essential role in the lives of its policyholder clients, providing
them with savings and protection solutions that let them realize their goals while protecting themselves from unforeseen events.
As a committed insurer, BNP Paribas Cardif works to have a positive impact on society and to make insurance available to the
largest possible number of people. In a world that has been deeply transformed by the emergence of new uses and lifestyles, the
company, a subsidiary of BNP Paribas, has a unique business model anchored in partnerships. It co-creates solutions with almost
500 partner distributors in a variety of sectors (including banks and financial institutions, automotive sector companies, retailers,
telecommunications companies, energy companies, financial advisors, brokers and others) who market the products to their
customers. BNP Paribas Cardif is a global specialist in personal insurance, serving 100 million clients in 35 countries with strong
positions in three regions – Europe, Asia and Latin America – and plays a major role in providing financing for the economy.
BNP Paribas Cardif are looking for a new

Kárrendező
FELADATKÖRÖK:
Kárrendezői:
 kárdokumentumok feldolgozása, adminisztrációja a kárrendszerben;
 kárdöntések meghozatala, ismertetése az ügyfelekkel, kárkifizetések rögzítése a kárrendszerben;
 kimenő hívások indítása már bejelentett kárügyekkel kapcsolatos egyeztetés céljából;
 kapcsolattartás partnerekkel (elsősorban írásban).
Ügyfélszolgálati:
 telefonos kárbejelentések rögzítése;
 telefonos megkeresések megválaszolása, károkkal és szerződésekkel kapcsolatos információ nyújtása az
ügyfelek részére;
 e-mailek megválaszolása, károkkal és szerződésekkel kapcsolatos információ nyújtása az ügyfelek
részére.
A két feladatkör ellátása elkülönített időben történik.

ELVÁRÁSAINK:






Középfokú végzettség;
Kiváló kommunikációs, valamint konfliktustűrő és konfliktuskezelő képesség, gyors helyzetfelismerés,
precizitás, határozott fellépés, türelem;
Társalgási szintű angol nyelvtudás előnyt jelent;
Office programok felhasználói szintű ismerete;
Előnyt jelent: telefonos ügyfélszolgálat és telefonos panaszkezelés vagy értékesítés terén szerzett szakmai
tapasztalat, biztosítónál vagy kárrendezésben szerzett tapasztalat.

AMIT KÍNÁLUNK:








Versenyképes jövedelem és juttatási csomag;
Hosszú távú munkalehetőség;
Nemzetközi cégcsoporton belüli szakmai tapasztalatszerzés és fejlődési lehetőség;
Kiváló munkakörnyezet;
Lehetőség otthoni munkavégzésre;
Dinamikus, fiatal csapat;
Azonnali munkakezdés.

1

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest, 6. kerület.

A JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben úgy érzi, megfelel elvárásainknak, és szívesen csatlakozna csapatunkhoz, önéletrajzát fizetési
igény megjelölésével a következő e-mail címre várjuk: hr@cardif.hu
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk "Álláspályázatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatója" a
www.bnpparibascardif.hu oldalon az Adatvédelem menüpontra kattintva érhető el, melyet kérünk
figyelmesen olvasson el.
Felhívjuk figyelmét, hogy az álláspályázatra való jelentkezés elküldését önkéntes hozzájárulásnak
értelmezzük az Álláspályázatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez.
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