TRƯỞNG PHÒNG ĐỊNH PHÍ
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tính toán dự phòng
•

Lập các báo cáo định phí bảo hiểm và đảm bảo tất cả các kết quả được kiểm tra kỹ lưỡng
về tính chính xác và nhất quán.

•

Chịu trách nhiệm tính toán dự phòng bảo hiểm định kỳ, các báo cáo tài chính, phân tích
nghiên cứu kinh nghiệm định kỳ, bao gồm tỷ lệ tử vong, bệnh tật, sự ổn định và chi phí.

•

Phụ trách duy trì và phát triển hệ thống tính toán dự phòng bảo hiểm. Đảm bảo mọi thay đổi
đều được ghi nhận đầy đủ.

•

Xác định và thực hiện các cải tiến quy trình, bao gồm tự động hóa các tác vụ thủ công nếu
có thể, để tăng hiệu quả và tính minh bạch và để giảm thiểu rủi ro sai sót.
Phát triển sản phẩm

•

Chịu trách nhiệm phát triển mô hình định phí sản phẩm, kiểm tra lợi nhuận và đề xuất thiết kế
sản phẩm/ phí bảo hiểm/ cấu trúc tính phí cho sản phẩm mới.

•

Theo dõi và phân tích khả năng sinh lời theo dòng sản phẩm và đóng góp vào các dự án
của công ty.

•

Hỗ trợ nộp hồ sơ sản phẩm và chuẩn bị tất cả báo cáo cần thiết để hoàn thành tài liệu sản
phẩm kịp thời.

•

Đánh giá rủi ro và khả năng tài chính trong quá trình phát triển sản phẩm.

•

Hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao bởi ban quản lý Công ty.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
•

Bằng cử nhân trở lên với chuyên ngành Định phí, Toán học hoặc Thống kê.

•

Kinh nghiệm từ 8 đến 10 năm trong việc quản lý rủi ro và xử lý mô hình tính toán bảo hiểm.

•

Nắm bắt thị trường bảo hiểm nhân thọ hiện đại.

•

Có khả năng đánh giá tính phù hợp và đầy đủ của khung phát triển sản phẩm như một phần
của sự nghiên cứu điều kiện tài chính của công ty.

•

Có kỹ năng quản lý rủi ro định lượng toàn diện.

•

Khả năng tạo động lực và làm việc dưới áp lực; kỹ năng quản lý sắp xếp công việc tốt.

•

Tư duy phân tích cao, chú ý đến chi tiết. Khả năng ra quyết định và giải quyết vấn đề tốt.
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