
 
 

”Алианц  България Холдинг”АД, 

         

Част от Allianz SE – европейски лидер в застраховането и 

финансовите услуги. Компанията има над 128- годишна история, опит, 

фирмена политика и високи стандарти по отношение на своите клиенти 

и служители. Във връзка с подпомагане дейностите на  Управление 

„Ликвидация на щети“ : 

 

Стажантски позиции в  Управление „Ликвидация на щети” 

Ref. N S_L 

 

НА КАКВО ЩЕ ВИ НАУЧИМ: 

 

 Как се работи в екип; 

 Как да се справяте с няколко задачи едновременно, качествено и 

в срок; 

 Как най-добре да комуникирате с клиенти по телефона и на място 

в Център за ликвидация на щети ; 

 Как се регистрират щети; 

 Колко е важно да сте наблюдателни – ще Ви покажем как се 

обработват щети и се калкулират обезщетения; 

 Как да работите със специализирани софтуери за регистрация и 

обработка на щети; 

 Как се работи с бази данни; 

 как да изготвяте и да анализирате отчети; 

 

ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ Е НЕОБХОДИМО: 

 Да сте студенти  предпоследна или  последна година; 

 Да обичате предизвикателствата; 

 Да сте от хората, които обичат да стоят с часове пред 

компютъра и/или на телефона; 

 Да обичате да комуникирате с различни хора и да намирате общ 

език; 

 Да сте любопитни към заобикалящия Ви свят; 

 Да имате много добри познания за работа с офис пакет / MS 

Word, MS Excel, MS PowerPoint/; 

 Да ползвате английски език на работно ниво (вкл. и за 

изготвяне на презентации) 

 

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: 

 

 Дългосрочна стажантска програма 

 Платен  стаж на непълен работен ден (дневни смени)  

 На студентите с най-добро представяне, ще бъде предложена 

възможност за работа в компанията; 

 Обучение и професионална практика в международна водеща в 

сектора застрахователна компания  

 Работа  с екип от отлични специалисти  

 Ползване на международен опит  във  финансова група с 

изградени традиции 



 

ОТ ВАС СЕ ИЗИСКВА: 

 Да ни изпратите Вашата Автобиография. 

 

“Алианц България Холдинг ” АД предлага отлични възможности за 

професионално обучение  в динамична среда, придобиване на 

практически зания и умения, в международна финансова институция. 

 

 

Документите (моля посочете референтния номер на позицията, за която 

кандидатствате) се подават на мейл -   hr@allianz.bg  

  

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.  

 

 

Защитата на Вашите лични данни е основен приоритет за нас. 

Информацията от Вашата кандидатура ще бъде използвана само за 

целите на подбора, при условия на пълна конфиденциалност и стриктно 

спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни. 

Ако имате допълнителни въпроси относно това как обработваме Вашите 

лични данни, винаги можете да се свържете с нас на следните адреси: 

ЗАД Алианц България, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 59, София 

data.privacy@allianz.bg 
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