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A CÉGRŐL 

A Colonnade Insurance S.A. lakossági és vállalati biztosítások szakértője. A Fairfax Financial 

Holding Limited (Fairfax) a torontói tőzsdén jegyzett nemzetközi pénzügyi szolgáltató 

holdingtársaság tagjaként Luxemburgban került bejegyzésre és 7 fióktelepével decentralizáltan 

működik Közép- és Kelet Európában. A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 

tevékenységét 2016-ban kezdte meg. Célunk, hogy a közép- és kelet-európai régióban a 

Colonnade az elsőrangú ügyfélkiszolgálásról és az innovatív megoldásairól legyen ismert, a 

piacon egyedi biztosítóként rendelkezik saját, házon belüli asszisztencia szolgálattal. 

A POZÍCIÓ 

Marketing és PR Munkatársként olyan kollégát keresünk, aki magabiztos angol nyelvtudása 

mellett kellőképp motivált arra, hogy szaktudásával biztosítsa egységes vállalati arculatunkat, 

online felületeken való professzionális megjelenésünket és a partnerek, illetve ügyfelek felé 

történő kommunikációnkat.  

A pozícióhoz tartozó feladatok: 

• Közreműködés az egységes vállalati arculat biztosításában, 

• online/social media (pl. LinkedIn, Facebook) felületeken történő céges megjelenés 
menedzselése, 

• honlap tervezése, 

• reklámkampányok tervezése, kidolgozása, 

• marketing anyagok biztosítása,  

• hírlevelek készítése,  

• kiadványszerkesztés és –tervezés, 

• sajtóanyagok, sajtóközlemények készítése, 

• kapcsolattartás a sajtóval, 

• média-együttműködések biztosítása, 

• konferenciák, rendezvények szervezése, 

• rendezvények kommunikációjának segítése, 

• munkareggelik, -ebédek, ügyféltalálkozók szervezése, 

• részvétel az ünnepek, évfordulók szervezésében, 

• részvétel a szervezeti image formálásában. 

A POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 

• Felsőfokú, ideális esetben szakirányú végzettség, 

• social media, PR és Marketing területen szerzett tapasztalat, 

• magabiztos angol nyelvtudás, írásban és szóban, 

• MS Office programok magabiztos felhasználói ismerete, 

• kiváló kommunikációs készség és ügyfélközpontúság, 

• rendszerszemlélet, kiváló problémamegoldó és eredményközpontú 

projektmenedzsment készség, 

• eredményes munkavégzésre való képesség multifunkcionális csapatokban,  

• precizitás és megbízhatóság, önálló munkavégzésre való készség, 

• pozitív hozzáállás, nyitottság a folyamatos fejlődésre, 
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ELŐNYT JELENT 

• Marketingasszisztensi munkakörben szerzett tapasztalat. 

 AMIT KÍNÁLUNK 

• Alapbérből, Cafetériából és Bónuszból álló juttatási csomagot; 

• folyamatos szakmai fejlődési lehetőséget; 

• nagyfokú önállóságot egy összetartó csapatban, ahol segítőkész kollégák támogatják 

a napi munkát; 

• heti két nap otthoni munkavégzést; 

• tömegközlekedéssel is könnyen és gyorsan megközelíthető modern irodát; 

• hosszú távú munkalehetőséget egy család- és kutyabarát munkahelyen, ahol Értékeink 

a gyakorlatban is megvalósulnak. 

 

 A COLONNADE VÍZIÓJA 

Hiszünk a tisztességben és őszinteségben, mely üzletünk és kapcsolataink alapját képezi! 

Transzparens termékeket és kárrendezést nyújtunk, melyek megfelelnek a változó világ 

kihívásainak! 

A COLONNADE ÉRTÉKEI 

• Az őszinteség és a feddhetetlenség, mint alapvető értékek jelennek meg 

kapcsolatainkban, amellyel szemben nem ismerünk kompromisszumot.  

• Eredményorientáltak vagyunk.  

• Csapatjátékosok vagyunk, nem az önös érdekek vezérelnek bennünket. A konfrontatív 

stílus számunkra elfogadhatatlan. Értékeljük a lojalitást – Fairfax és a kollégák felé is.  

• Keményen dolgozunk, ugyanakkor ez nem mehet a család rovására.  

• Folyamatosan keressük az új lehetőségeket, de minden esetben keressük a 

kockázatok minimalizálásának lehetőségeit és a befektetéseink, eszközeink védelmét.  

• Vállalkozó szelleműek vagyunk. Bátorítjuk a kalkulált kockázatvállalást. Hibázhatunk, 

de a tévedéseinkből tanulnunk kell.  

• Sohasem fogjuk kockáztatni a cégünk jövőjét egyetlen projekt vagy akvizíció miatt.  

• Hiszünk abban, hogy a vidám munkahelyi légkör komoly értékkel bír.  

 

 

JELENTKEZZ MOST! 

Ha szívesen csatlakoznál hozzánk, örömmel várjuk önéletrajzodat az alábbi e-mail címre:  

karrier@colonnade.hu 
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