
 
 

    

СПЕЦИАЛИСТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА МАТЕМАТИКА (АКТЮЕР) 
 

Ако Вие харесватe математическите дисциплини, обичате да работите с числа и желаете да 

продължите своето обучение и развитие в международна среда, ние искаме да Ви представим 

интересна възможност. ГРАВЕ е австрийска компания, една от водещите застрахователни и 

финансови групи в Централна и Източна Европа, която притежава над 40 дружества в областта на 

застраховането, банковата дейност и управлението на недвижима собственост. За нашия екип в 

България търсим: 

 

СПЕЦИАЛИСТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА МАТЕМАТИКА 

 

Какви ще са Вашите задължения, когато се обучите при нас? 

 Да обработвате и анализирате статистически данни; 

 Да подпомагате процеса на изчисляване на техническите резерви; 

 Да участвате в изготвянето на справки и отчети, касаещи актюерската дейност; 

 Да съдействате при разработване на нови и усъвършенстването на съществуващи 

застрахователни продукти; 

 Да подпомагате процеса по внедряване/прилагане на IFRS 17 (МСФО 17 Застрахователни 

договори). 

 

Какво бихме искали да имате като образование, знания и умения? 

 Да сте студент в процес на завършване на бакалавърска или магистърска степен в 

направления Актюерство, Математика или Статистика; 

 Да желаете да натрупване нови знания и професионално развитие; 

 Да имате много добра компютърна грамотност (MS Office – Outlook, Word, Excel, работа с 

бази данни и извличане на информация от тях); 

 Да владеете много добре английски или немски език. 

  

Какво можете да получите от нас? 

 Задълбочено фирмено обучение и професионално усъвършенстване; 

 Отлични условия на труд в реномирана международна компания; 

 Интересна работа в млад и успешен екип с перспектива за дългосрочна кариера и развитие; 

 Конкурентно възнаграждение, допълнителни придобивки и бонуси. 

 

Ако обявената позиция представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуално CV на E-Mail: 

Nadezhda.Shtereva@grawe.bg, като посочите длъжността, за която кандидатствате. 

 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

 

Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и единствено 

за целите на подбора за настоящата позиция. 

 


