Typové pracovní pozice absolventů VŠE

SPECIALISTA ŘÍZENÍ RIZIK

SPECIALISTA ŘÍZENÍ RIZIK
Alternativní názvy pozice:

Odborný směr:
Název podnikového oddělení:
Statistická klasifikace (KZAM):
Přímý nadřízený:
Podřízení:

Specialista pro rizikové
managementu, Enterprise
Specialista rizik
Finančnictví a pojišťovnictví

modely, Specialista risk
Risk Services konzultant,

Oddělení risk managementu
24137 Pojišťovací a zajišťovací expert
Vedoucí oddělení risk managementu - banky, spořitelny,
pojišťovny, investiční společnosti a poradenské firmy
-

Stručná charakteristika pracovního místa
Identifikace, analýza, komunikace, řízení, kontrola a dokumentace rizikových situací (podnikových, tržních,
finančních i obchodních), zajištění tvorby, správy a vývoje rizikových modelů.

Hlavní pracovní činnosti
provádí metodickou a poradenskou činnost v oblasti posuzování a oceňování rizik.
vytváří interní modely pro definovaný okruh produktů
vyvíjí modely a metodiku tvorby opravných položek a rezerv vč. tvorby souvisejících pracovních
procesů
zpracovává finanční analýzy
zpracovává kreditní návrhy
provádí validaci a průběžně zlepšuje kvalitu spravovaných modelů
ve spolupráci s věcně příslušnými útvary a koncovými uživateli ověřuje činnosti a procesy v oblasti
vývoje a použití rizikových modelů
identifikuje a vyhodnocuje rizika jednotlivých transakcí vč. vyhodnocování celkového rizikového
profilu klienta. Oceňuje a posuzuje přijatelnost pojistných rizik.
formuluje řešení a závěry pro schvalovací místo ke konečnému rozhodnutí (schválení/zamítnutí)
obchodních případů a kreditních návrhů
předkládá návrhy opatření ke snížení rizika
využívá databáze a informačních technologií organizace
efektivně komunikuje interně - s jednotlivými odděleními organizace a externě - klienti
navrhuje a posuzuje interní kontrolní mechanismy, procesy a systémy, implementuje řízení a
posouzení bezpečnosti informací, provádí audit informačních systémů, řídí projekty a řídí rizika
související s rozsáhlými projekty, zajišťuje integritu systémů a procesů
vede příslušnou dokumentaci
dodržuje bezpečnostní politiku organizace a řídící akty v příslušné oblasti
aktivně spolupracuje na realizovaných projektech
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Požadavky na vzdělání a praxi
vysokoškolské vzdělání (oblast účetnictví, financí, práva, IT nebo matematické zaměření)

Dovednosti
pojišťovnictví obecně
zpracování metodik pro posuzování rizik
orientace v dokumentech
posuzování přijatelnosti rizik
analýza průběhu událostí a navrhování řešení

Odborné znalosti
obecná znalost účetní, finanční, pojišťovací, úvěrové a daňové problematiky
základní znalost bankovních, finančních produktů a služeb
znalost metod finančních a nefinančních analýz
znalost metod zajištění
teorie rizika
znalost informačních technologií a schopnost jejich využití v rámci vlastní činnosti a spolupráce
s ostatními jednotkami
znalost statistických metod používaných při tvorbě modelů
konkrétní znalost dané politiky (např. úvěrové, pojistné) a metodiky organizace v této oblasti
konkrétní znalost druhů pojištění, rozsah pojistného krytí, oceňování pojistných rizik, škodní průběhy
jednotlivých skupin pojištění, postupy při pojišťování a uzavírání pojistných smluv
znalost obecně platných právních předpisů, řídících aktů organizace, regulatorních opatření pro
danou oblast a příslušné oborové legislativy

Osobní předpoklady
neovlivnitelnost při tvorbě úsudků jeho vlastními zájmy nebo zájmy jiných osob
organizační schopnosti
dobré komunikační schopnosti
schopnost přijmout zodpovědnost
dobré analytické schopnosti - zobecnění konkrétních jevů a ukazatelů; posuzování faktorů
chápání problému v širších souvislostech
koncepční a systematické myšlení
flexibilita a adaptabilita
odolnost vůči stresu
samostatné myšlení
přesnost a preciznost - schopnost trvale detailně zpracovávat úkoly a dodržovat postupy
sebekontrola a sebeovládání
koncentrace pozornosti
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Obecné způsobilosti
organizování a plánování práce - stanovení činností potřebných k dosažení cíle
jednání s lidmi - aktivní naslouchání a pochopení podstaty sdělení
prezentační schopnosti
schopnost týmové spolupráce
práce s informacemi - vyhledávání relevantních informačních zdrojů, hodnocení vhodnosti
informačních zdrojů
analyzování a řešení problémů - logické myšlení - rozpoznání klíčových informací, rozpoznání
souvislosti a příčin mezi problémy
rozhodnost - určování priorit
pružnost v myšlení a jednání (adaptabilita, flexibilita, přizpůsobivost, improvizační způsobilosti) adaptabilita na změny v pracovních metodách a na změny v legislativě
tvořivé myšlení - podávání námětů na nové postupy a řešení
jazykové způsobilosti - pokročilá úroveň anglického jazyka, případně jiného pro firmu relevantního
světového jazyka
kvalitní mluvený projev – schopnost prezentovat a školit větší skupinu lidí
kvalitní písemný projev
počítačové způsobilosti - velmi dobrá znalost práce na PC, oborového SW
numerické způsobilosti - statistické operace a matematické modely
ekonomické způsobilosti - provádění kalkulací, cit pro čísla
osobní rozvoj - ochota vzdělávat se a pracovat na sobě
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