Tule meie meeskonda!
mitmekesist ja laiapõhjalist
töökogemust rahvusvahelises
organisatsioonis

Vienna Insurance Group (1824) on suurim kindlustusgrupp
Kesk- ja Ida-Euroopas, kuhu kuulub ligikaudu 50 kindlustusseltsi 30 riigis.
Compensa Life Vienna Insurance Group SE (1993) on üks
vanimaid elukindlustusseltse Baltikumis ja kuulub täielikult
Austria juhtivasse kindlustusgruppi Vienna Insurance Group.
Meie eesmärk on aidata oma klientidel ﬁnantsriskidega toime
tulla, pakkudes paindlikke ja ajakohaseid elukindlustuslahendusi. Compensa Elukindlustuse peakontor asub Eestis
ning ﬁliaalid Lätis ja Leedus. www.compensalife.eu
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paketti

erinevaid võimalusi
professionaalse ja
isikliku arengu
toetamiseks

võimalusi osaleda
huvitavates kontserniülestes
projektides ja erinevatel
meeskonnaüritustel

motiveerivat
töötasu

Töökoht
Kadriorus

Kutsume enda tiimiga liituma

ÕIGUS- JA VASTAVUSKONTROLLI SPETSIALISTI,
kelle tööülesanneteks on tagada kvaliteetne õigusteenuste osutamine ning täita vastavuskontrolli funktsiooni ülesandeid
Compensa Elukindlustuses.

EDUKA KANDIDAADINA ON SUL

SINU PEAMISTEKS TÖÖÜLESANNETEKS ON
•

õiguskeskkonnas toimuvate muudatuste analüüsimine
ja mõjuhinnangute koostamine

•

õigusalane kõrgharidus

•

erialane töökogemus õigus- või vastavuskontrolli alal
ﬁnantssektoris

•

kriitiline mõtlemine, tugev analüüsi- ja üldistamisoskus

•

ettevõtte dokumentide, lepingute ja sise-eeskirjade
koostamine ning analüüs

•

andmekaitsega seotud õigusteenused

•

väga hea organiseerimise ja ajaplaneerimise oskus

•

juhtkonna ja äriüksuste toetamine ja nõustamine
igapäevastes õigusküsimustes

•

väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti
ning inglise keeles

•

vastavusriskide juhtimine, sealhulgas vastavusriskide
identiﬁtseerimine ja hindamine

•

laitmatu maine ja kõrged eetilised tõekspidamised

•

vastavusriske maandavate tegevuste rakendamine ja
aruandlus

•

koolitamine ja organisatsiooni teadlikkuse tõstmine

KASUKS TULEB
•

varasem projektijuhtimise kogemus

•

avaliku esinemise kogemus

•

vene keele oskus suhtlustasandil

OMALT POOLT PAKUME

•
•
•
•
•
•

mitmekesist ja laiapõhjalist töökogemust rahvusvahelises organisatsioonis
erinevaid võimalusi professionaalse ja isikliku arengu toetamiseks
motiveerivat töötasu, mis põhineb töökogemusel ja pädevusel
lisaks palgale lisahüvede paketti (tasustatud talvepuhkus, spordihüvitis jms)
võimalusi osaleda huvitavates kontserniülestes projektides ja erinevatel meeskonnaüritustel
töökohta Kadrioru miljööväärtuslikus piirkonnas

Kandideerimiseks palume saata oma CV ja lühike

Lisainfo: Ülle Klaar

motivatsioonikiri eesti keeles hiljemalt 30.06.2022

+372 610 3050

või kandideeri läbi CV Keskuse ja CV-Online.
Kandideerimisel on Teie konﬁdentsiaalsus tagatud!
Konkurss lõpetatakse sobiva kandidaadi leidmisel.

ylle.klaar@compensalife.ee

