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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 kelet-

európai régióban a Colonnade az elsőrangú ügyfélkiszolgálásról és az innovatív 

megoldásairól legyen ismert. 

 

RÉSZLETEK 

Munkavégzés helye: 1139 Budapest, Váci út 99.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

  

FŐBB FELADATOK 

• A biztosításszakmai rendszerek tesztelési, bevezetési és továbbfejlesztési 
szakaszaiban való aktív részvétel, koordináció, 

• Különböző IT projekteken belül a rendszerszervezési, elemzési feladatok 
elvégzése, 

• IT üzleti ügyféligények megértése, dokumentálása, technikai specifikáció és 
erőforrásterv készítése, 

• Együttműködés a külső és belső fejlesztőkkel és az egyéb belső szakterületekkel, 

• Technikai minőségbiztosítási szerep betöltése, 

• Technikai tréning és segítségnyújtás a kollégák részére a rád bízott rendszerek 
vonatkozásában, 

• A Colonnade értékek közvetítése a partnereink felé, valamint képviselete a 
mindennapokban. 
 

 

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK 

A következők szükségesek a pozíció sikeres betöltéséhez: 

• 2-5 év releváns szakmai tapasztalat, 

• Magabiztos angol nyelvtudás, 

• Analitikus szemléletmód, 

• Komplex rendszerek és folyamatok átlátása, 

• Nyitott hozzáállás a feladatok end-to-end elvégzésére, 



 

RECRUITMENT –KAMPÁNY KOORDINÁTOR– MAGYARORSZÁG 

Page 2 of 3 

• Projektmenedzsment tapasztalat, 

• Nyitottság az új kihívásokra és innovációra, 

• Csapatjátékos hozzáállás, ugyanakkor önállóság, proaktivitás, feladat-, 
megoldás- és eredménycentrikus hozzáállás, 

• Magas szakmai minőség képviselete valamennyi interakció során, 

• Ügyfélközpontúság. 

 

ELŐNYT JELENT: 

• Biztosítástechnikai ismeretek, biztosítónál szerzett tapasztalat VBA-, illetve 
programozási tapasztalat 
 

 

AMIT KÍNÁLUNK 

• Alapbérből, Cafetériából és Bónuszból álló juttatási csomagot; 

• Határozatlan idejű szerződést egy stabil, nemzetközi hátterű vállalatnál, 

• Home office lehetőséget a hét egy részében, 

• Tömegközlekedéssel is könnyen és gyorsan megközelíthető modern irodát; 

Hosszú távú munkalehetőséget egy család- és kutyabarát munkahelyen, ahol 

Értékeink a gyakorlatban is megvalósulnak. 

 

JUTTATÁSOK 

• Laptop 

• Mobiltelefon 

• Cafeteria 

• Éves bónusz 

• Egyéb, béren kívüli juttatások 

 

 

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! 

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

miatt.  

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

• Vállalatunkról bővebben weboldalunkon olvashat.  

 

 

JELENTKEZZ MOST! 

karrier@colonnade.hu 

mailto:karrier@colonnade.hu

