
 
 

Alătură-te echipei noastre în rolul de CPOS Specialist                                           
- perioadă determinată de 1 an - 

 
 
Noul coleg CPOS Specialist va fi parte din echipa Corporate POS și se va ocupa de 
administrarea și raportarea polițelor de grup de tip Employee benefits vândute prin intermediul 
agenților Metropolitan Life. 
 
 
Responsabilități: 
 

• Vei emite polițe de grup și certif icatele individuale pentru persoanele asigurate, în 
baza ofertelor de asigurare acceptate; 

• Vei prelua și răspunde la solicitările venite din partea partea forței de vânzări, 
titularilor de polițe sau colegilor din alte departamente; 

• Vei construi și actualiza baza de date la nivel de persoană asigurată în baza f ișelor 
de înregistrare completate de angajați, asigurați sau în baza rapoartelor transmise 
de către angajator; 

• Vei monitoriza încasarea primelor de asigurare și le vei aloca corespunzător; 

• Vei pregati diverse rapoarte și situații cu privire la portofoliul administrat; 
• Vei avea o corespondență permanentă cu titularii polițelor de grup, cu forța de 

vânzări și partenerii; 

• Vei oferi suport altor departamente pentru rezolvarea diverselor situații specifice 
administrării portofoliului; 

• Vei analiza cauzele care duc la apariția deficiențelor în administrarea polițelor și 
vei propune soluții pentru rezolvarea lor; 

• Vei veni cu propuneri de eficientizare a fluxurilor de administrare și raportare 
 

Ce căutăm la tine? 
 

• Să ai studii superioare (finalizate sau in curs) 

• Să fii o persoană optimistă, organizată, responsabilă și să pui suflet în ceea ce faci; 

• Sa fii o persoana analitică, dinamică, orientată către a găsi soluții;  
• Să îți prioritizezi și să îți gestionezi eficient responsabilitățile;  

• Să ai abilități bune de comunicare și de lucru în echipă; 

• Să stii excel la nivel mediu sau avansat; 

• Să cunoști limba engleză la un nivel mediu; 
• Să ai capacitate de lucru în echipă și dorință de dezvoltare; 

 
 

Ce oferim noi? 
 
• Mediu prietenos cu multiple oportunități de dezvoltare a carierei; 

• Echipă incluzivă, unde poți avea impact cu ideile tale inovatoare și personalitatea 
creativă; 

• Diverse programe de învățare și dezvoltare, adaptate nevoilor tale;  
• Beneficii variate (program flexibil, tichete de masă, abonament medical privat, 

Bookster, reducere la serviciile stomatologice, concediu suplimentar în funcție de 
vechime); 



• Salariu atractiv și compensare anuală suplimentară, în funcție de performanța și 
sprijinul acordat echipei; 

• Sediu în centrul orașului, în apropierea oricărui mijloc de  transport în comun.  

 

Trimite-ne CV-ul tău la RO-hr@metropolitanlife.ro  

 
Metropolitan Life, parte din grupul MetLife, este unul dintre liderii mondiali în definirea, 
dezvoltarea și transformarea industriei asigurărilor. La Metropolitan Life beneficiezi de 
expertiza și suportul unei echipe globale și ești încurajat să îți atingi potențialul maxim. Uniți 
de același scop, diferiți în perspective, suntem dedicați constant ideii de a face diferența în 
viețile clienților noștri. 
 
Metropolitan Life este o companie ce oferă oportunități egale, angajat să atragă, să rețină și 
să maximizeze performanța unei forțe de muncă diverse și incluzive. Politica Metropolitan Life 
este de a asigura șanse egale de angajare, fără discriminare sau hărțuire pe criteri i de rasă, 
culoare, religie, sex (inclusiv sarcină, naștere sau condiții medicale conexe), orientare 
sexuală, identitate sau expresie de gen, vârstă, dizabilitate, origine națională, statutul de 
parteneriat civil sau intern/civil, informații genetice, statutul de cetățenie, statutul de membru 
al serviciului uniform sau de veteran sau orice altă caracteristică protejată de lege.  
 
        

 
 
 


