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Administrativní podpora oddělení likvidace pojistných 

událostí 

Zaměstnavatel 

 

 

Atradius Credit Insurance N.V., zastoupení pro ČR:  
Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka,  Karolinská 661/4,              
186 00 Praha 8, Karlín 

Začátek Ihned 

Místo práce Praha 8, Karolinská ulice (1 zastávka tram od metra Florenc) 

Oddělení Likvidace pojistných událostí 

  

 

Pro naše oddělení likvidace pojistných událostí hledáme kolegu nebo kolegyni na dočasnou 

pracovní pozici. 

Jste pro nás ten správný člověk, pokud:  

 Práci chcete věnovat přibližně 20 hodin týdně (lze přizpůsobit např. zkouškovému 
období) 

 Domluvíte se dobře česky a anglicky a máte logické myšlení 
 Ovládáte práci s PC a máte zkušenosti s MS Excel  
 Vhodné pro studenty VŠ, absolventy SŠ, rodiče na rodičovské dovolené apod. 
 Uvítáme možnost dlouhodobější spolupráce 

Vaší náplní práce bude: 

 Kontrola a zpracování vstupních dat od klientů v Excelu 
 Příprava podkladů pro likvidátory 
 Komunikace s klienty (zejména emailem) 

Nabízíme Vám:  

 Odměnu 150 Kč / hod. (po zapracování až 200 Kč / hod.) 
 Samostatnou a zajímavou práci v mladém a přátelském kolektivu 
 Flexibilní pracovní dobu 
 Spolupráci s lídrem pojištění pohledávek na českém trhu 
 Účast na firemních akcích 
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Máte-li chuť přispět k výsledku našeho týmu, pošlete nám, prosím, Váš životopis a domluvte si s 
námi schůzku: 
 

Kontakt:  Lukáš Bechyně, senior claims examiner 
Telefon:   +420 236 089 264 
E-mail:  lukas.bechyne@atradius.com  
 
Adresa:  Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka 
 Amazon Court, 1. patro  

Karolinská 661/4 
186 00 Praha 8, Karlín 

O společnosti Atradius: 

Atradius patří mezi celosvětové lídry v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk 

a vymáhání pohledávek, na světovém trhu má 27% podíl.  Působí v 54 zemích po celém 

světě, ve kterých se může spolehnout na více než 160 poboček a 3700 zaměstnanců. 

Svým zákazníkům umožňuje přístup k informacím až o 240 milionech firem. Na 

českém trhu působí Atradius od roku 1998 a v současnosti odsud řídí strategické 

projekty pro region východní Evropy. Společnost Atradius je součástí skupiny Grupo 

Catalana Occidente - jedné z celosvětově nejúspěšnějších pojišťoven poskytujících 

pojištění úvěrů. Bližší informace na www.atradius.cz nebo www.atradius.com. 


