
Θέση Λειτουργού Ασφαλειών

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

• Αναγνωρισµένο πτυχίο πανεπιστηµίου στα Οικονοµικά,
 ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ ή άλλο συναφές πεδίο.
• Εµπειρία 2 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη θέση στον κλάδο
 των ασφαλιστικών απαιτήσεων.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού µητρώου.
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 στο γραπτό και προφορικό λόγο.
• Πολύ καλή γνώση / χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 και MS Office (ECDL ή άλλος ισάξιος τίτλος).

  ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

Παρέχεται ελκυστικό πακέτο συνολικών αµοιβών, το οποίο περιλαµβάνει 
τα ακόλουθα:

• Σταθερός µηνιαίος βασικός µισθός.
• 13ος µισθός.
• Συµµετοχή στο Ταµείο Προνοίας µε ευνοϊκό ποσοστό συνεισφοράς
 από τον εργοδότη.
• Συµµετοχή στο Σχέδιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης    
 Εργοδοτουµένων, µε ευνοϊκές καλύψεις για τον ίδιο και τα εξαρτώµενα  
 άτοµα, για ενδονοσοκοµειακή και εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη στην  
 Κύπρο και στο εξωτερικό.
• ∆ικαίωµα ετήσιας άδειας απουσίας µε πλήρεις απολαβές.
• ∆υνατότητα αναθεώρησης µισθού βάσει απόδοσης.
• ∆υνατότητα συµµετοχής σε προγράµµατα συνεχούς επαγγελµατικής  
 εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ στη Λεµεσό, δέχεται αιτήσεις για τη θέση του Λειτουργού Ασφαλειών 
µε σκοπό την ενίσχυση της οµάδας στο Τµήµα Ασφαλειών
(Κωδικός Εργοδότησης ΛΑ 1/ 2017).

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ διαθέτει σύγχρονες υποδοµές Χειρουργικών Μονάδων, 
∆ιαγνωστικών Υπηρεσιών, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών, εφάµιλλων µε αυτές της ∆υτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Πρόκειται 
για ένα Νοσοκοµείο, διαπιστευµένο από τον αναγνωρισµένο Οργανισµό 
∆ιαπίστευσης Νοσοκοµείων CHKS του Ηνωµένου Βασιλείου από το 2012, 
σύµφωνα µε το CHKS Accreditation Programme for Health and Care 
Organisations, για την ολική ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει.

Με συνεχείς επενδύσεις σε υπερσύγχρονο εξοπλισµό αποτελεί σήµερα
το µεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο Νοσοκοµείο της Κύπρου.

∆ιατηρεί συνεργασία µε περισσότερους από 180 έγκριτους Συνεργάτες 
Ιατρούς,  οι οποίοι πρωτοπορούν σε ένα ευρύ φάσµα ειδικοτήτων της ιατρικής 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Επιπλέον, διαθέτει 152 πλήρως 
εξοπλισµένες κλίνες και απασχολεί πέραν των 500 εργαζοµένων πλήρους 
απασχόλησης.

  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Το Τµήµα Ασφαλειών της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ συνεργάζεται µε τις µεγαλύτερες 
ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο και το εξωτερικό, µε σκοπό την παροχή 
ποιοτικής εξυπηρέτησης προς τους ασθενείς.

  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

Ο Λειτουργός Ασφαλειών είναι µέλος της ευρύτερης οµάδας διοικητικού 
προσωπικού της Πολυκλινικής. Συντονίζει, παρακολουθεί, ελέγχει
και διεκπεραιώνει αποτελεσµατικά τις απαιτήσεις προς τις Aσφαλιστικές
Eταιρείες, σύµφωνα µε την εκάστοτε πολιτική, κανονισµούς και διαδικασίες 
της Πολυκλινικής.

Παρέχει υποστήριξη και πληροφόρηση προς τους ασθενείς και τους
Συνεργάτες Ιατρούς και τους εξυπηρετεί µε προθυµία, ευγένεια, σεβασµό
και επαγγελµατισµό.

  AΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

Η τελευταία ηµεροµηνία παραλαβής Βιογραφικών είναι η 8η Οκτωβρίου 2017.

Μπορείτε να προωθήσετε το Βιογραφικό σας αναφέροντας τον Κωδικό 
Εργοδότησης:

ΛΑ 1/ 2017-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ µέσω του πεδίου ΚΑΡΙΕΡΑ στην ιστοσελίδα 
της Πολυκλινικής στο www.ygiapolyclinic.com,

ή

Σε κλειστό φάκελο στη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, Πολυκλινική 
ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκοµείο Λτδ, Τ.Θ. 56174, 3305 Λεµεσός, Κύπρος.

E-mail: careers@ygiapolyclinic.com
 
www.ygiapolyclinic.com


