
 

 

Draudimo žalų specialistas (-ė) - gydytojas 
Lloyd's coverholder - Baltic Underwriting Agency, AB 

Baltic Underwriting Agency, AB (toliau – BUNDA) yra didžiausios pasaulyje draudimo ir 

perdraudimo rinkos Lloyd’s įgaliotoji atstovė Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Šis statusas pasaulyje 

žinomas „Coverholder at Lloyd’s“ (įgaliotas Lloyd’s atstovas) pavadinimu. Nuo 2015-ųjų, kuomet 

įmonei buvo suteikta teisė atstovauti Lloyd‘s, BUNDA sparčiai plečia savo verslą, siūlydama Lloyd‘s 

draudimo produktus, sukurtus arba pritaikytus specialiai Baltijos šalių draudimo rinkoms. 

BUNDA vizija. Greitai ir paprastai pasiekiami didžiausios pasaulyje specializuoto draudimo rinkos 

Lloyd‘s patirtis ir pajėgumai: daugiau saugumo žmonėms, daugiau stabilumo ir tęstinumo verslams. 

BUNDA misija. Teikti aukščiausios kokybės draudimo paslaugas, kurias BROKERIAI užtikrintai siūlo 

savo klientams, KLIENTAI renkasi ir rekomenduoja savo partneriams, o DARBUOTOJAI didžiuojasi 

teikdami. 

Vertybės, kuriomis vadovaujamės 

Patikimumas. Mes kuriame pasitikėjimu grindžiamus santykius su kolegomis ir partneriais. 

Atsakomybė. Mes esame bendradarbiaujanti komanda, kuri jaučia atsakomybę už savo asmeninį 

darbą, už kolegų veiksmus, už visos įmonės rezultatus.  

Pagarba. Mes gerbiame vieni kitus, o pagarbą kolegoms ir partneriams demonstruojame kiekvienoje 

situacijoje. 

Sekite BUNDA naujienas Linkedin! 

 

Darbo pobūdis: 

 Žalų įvykių aplinkybių tyrimas, sprendimų priėmimas vertinant patirtą žalą 
 Medicininių dokumentų vertinimas, interpretavimas pagrindžiant įvykio aplinkybes 
 Užklausų rengimas į gydymo įstaigas, medicininės informacijos tikslinimas 
 Užklausų į įvairias institucijas (Lietuvoje ir užsienyje) rengimas 

Reikalavimai: 

 Asmeninės savybės: atidumas, pareigingumas, teigiamas nusiteikimas, orientacija į rezultatą, 
iniciatyvumas ir lankstumas 

 Geros lietuvių, anglų ir rusų kalbos žinios 
 Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai 
 Noras mokytis ir tobulėti 
 Stresinių situacijų valdymas 
 Mėgti padėti žmonėms 
 Gebėti susidėlioti prioritetus pagal darbų svarbą ir srautą 
 Medicinos studijų studentas/rezidentas arba gydytojas  
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Privalumai: 

 Patirtis draudimo bendrovėje (patirtis administruojant žalas) 
 Lenkų kalbos mokėjimas sveikintinas ir laukiamas 
 Gebėti sklandžiai ir aiškiai reikšti mintis žodžiu ir raštu 

Įmonė siūlo: 

 Darbą 0,25 ar 0,5 etatu  
 Skaidrią atlygio ir papildomų naudų sistemą 
 Gražų, erdvų ir naujai įrengtą biurą Vilniaus centre (Žvėryno rajone) 
 Plačią draudimo nuo nelaimingų atsitikimų apsaugą 24/7 
 Galimybę derinti darbą su studijomis 
 Išmokti valdyti stresines situacijas ir greitai spręsti problemas 
 Nuolatinį tobulėjimą, karjeros galimybes 
 Kolegų pagalbą 

 
Atlyginimas 
Derybų klausimas (priklauso nuo kompetencijų ir patirties) 
 
Kontaktinis asmuo: 
Aurelija Ruželienė 
Verslo palaikymo vadovė 
Baltic Underwriting Agency, AB 
T +370 52 667799 
M +370 66467064 
El. paštas: aurelija@bunda.eu (CV siųsti su nuoroda "Draudimo žalų specialistas (-ė) – gydytojas) 
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