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Какво е професия Актюер:

Актюерите са финансови архитекти.
 Специалисти, които отговарят за изграждането на
основите на застрахователни и финансови продукти,
здравноосигурителни и пенсионни схеми.
 Те са хората, от които зависи определянето на цените
на застрахователните полици, както и оценката на
необходимите резерви, които компаниите трябва да
заделят за посрещане на бъдещите задължения.
 Актюерите са стратегически мислещи хора, които не
само умеят да боравят с цифри, но и разбират какво
реално стои зад всяко получено число.
 Благодарение на тези умения те могат да създават
действащи решения на проблеми, които се очаква да бъдат
породени от бъдещи случайни събития в бизнеса.
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Каква е работата на Актюера:
 Актюерите оценяват рисковете, които възникват
вследствие на определени житейски ситуации - финансови,
свързани със здравното състояние на хората, с живота
им.

 В общото застраховане например, се изчислява каква е
вероятността да причиниш катастрофа с колата си и
ако това се случи, какъв би бил размерът на щетата.
Този бизнес най-често е краткосрочен 1-2 год.
 В животозастраховането, се оценява риска от смърт,
злополука или заболяване на застрахования и съответно се
пресмята каква да бъде стойността на застраховката
живот, за да може да покрие размера на обезщетението в
случай на неблагоприятно събитие. Най-често този бизнес
е средносрочен между 10-15 год.
 В пенсионното осигуряване се изчислява какви средства
трябва да се заделят за осигуряващите се лица, за да
може когато се пенсионират да получат желаната пенсия.
Този бизнес е дългосрочен между 20-40год.
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Алианц България Ви предлага
възможност да:
 Натрупате впечатления за застрахователния бизнес
сектор.

Ориентиране в предпочитанията за бъдещото
професионално развитие.
Възможност за постоянна позиция при успешно преминаване
на стажантска програма.
Възможност да се учите от българския и международния
екип на групата на Алианц.
 Натрупате опит в една от най-големите и ползваща се с
най-голямо доверие в света финансова група.

Главни отговорности/задължения:
Участие в разработването на продукти посредством
анализи на данни и симулация.
Работа с актюерски софтуер за моделиране на
стойността на бизнеса и резервите на компанията.
 Участие в цялостния процес по определяне и анализ на
технически резерви на компанията .

Подпомагане на екипа в ежедневната работа с обработка на
щети и др.
 Възможност за участие в семинари, конференции и
обучения от Групата на Алианц.

Изисквания към кандидатите:
Трета или четвърта година студенти по Бакалаварска
програма Приложна математика, Математика и/или
Информатика
Аналитично мислене , желание за обучение и развитие

 Комуникационни умения и работа в екип
Отлични умения за работа с компютър (MS office: Excel,
Access, VBA и работа с база данни)

Отлично ниво на владеене на английски език

Стажантска програма Алианц
България

Необходими документи за кандидатстване по обявена
стажантска позиция:
•
•

Автобиография;

Мотивационно писмо.

Очакваме ви!
Управление Човешки Ресурси
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За контакт: 02/930 2350, hr@allianz.bg

