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�ESKÁ NÁRODNÍ BANKA
vyhlašuje vn�jší výb�rové �ízení na obsazení pracovní pozice

vrchního pojistného matematika v sekci regulace a dohledu nad pojiš�ovnami úst�edí �NB

Nápl� práce zahrnuje:
• tvorbu koncepcí a zásad dohledu v pojiš�ovnictví z pojistn� matematického hlediska
• koordinaci a tvorbu koncepce v souvislosti s problematikou solventnosti II
• sledování vývoje aktuárských v�d a aplikace jejich výsledk� v oblasti dohledu nad pojiš�ovnami
• spolupráci s pracovními skupinami pro solventnost
• zpracování finan�ních analýz a vyhodnocení pojistn� matematických ukazatel�
• p�ípravu metodiky a zpracování výkaznictví pro pot�eby regulace a dohledu nad pojiš�ovnami
• vytvá�ení metodických postup� z hlediska posuzování finan�ní stability pojiš�oven
• zajišt�ní podpory v oblasti pojistn� matematické p�i výkonu dohledu nad pojiš�ovnami
• komunikaci se zahrani�ními dohledovými orgány a mezinárodními institucemi

Kvalifika�ní požadavky:
• vysokoškolské vzd�lání matematického sm�ru
• nejmén� t�i roky odborné praxe, z toho 2 roky v oblasti finan�ního trhu
• aktivní znalost anglického jazyka, doložená zkouškou 2. stupn� podle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek
MŠMT �R

Další p�edpoklady:
• velmi dobrá znalost pojistné matematiky
• znalost právních p�edpis� upravující oblast regulace a dohledu nad pojiš�ovnami a znalost postup� ú�tování pojiš�oven
• znalost právních norem EU upravující oblast pojiš�ovnictví
• znalost práce s PC na vysoké uživatelské úrovni
• schopnost samostatné a týmové práce (p�i �ešení náro�ných metodických a koncep�ních úkol�)
• velmi dobré koncep�ní a analytické schopnosti
• trestní a ob�anská bezúhonnost

Nabídky s profesním životopisem obsahujícím základní osobní údaje a dv�ma písemnými referencemi zasílejte písemn� do 15
kalendá�ních dn� od data uve�ejn�ní na adresu:

�eská národní banka
sekce lidských zdroj�
Na P�íkop� 28, 115 03 PRAHA 1
zn.: Vn�jší výb�rové �ízení 13/2006
 

Kontakt:

�ESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Dušan Pižem
Na p�íkop� 864/28, 110 00 Praha 

 

doporu�it známému
zp�t na seznam pozic
další nabídky zam�stnavatele
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