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وصف الوظيفة
المؤمــن عليهــم أو أفرادهــم المعينيــن فــي وثيقــة التأميــن بغــرض تســوية المطالبــات مــع شــركة التأميــن .إعــداد
الحصــول علــى المعلومــات مــن
ّ
نمــاذج مطالبــات التأميــن أو غيرهــا مــن المســتندات ذات الصلــة ومراجعتهــا والتأكــد مــن اكتمــال بياناتهــا.

الواجبات والمهام الرئيسية







تطبيق أنظمة تصنيف التأمين وحساب قيمة المطالبة وسداد المطالبات الصغيرة.
التواصــل مــع العمــاء والزبائــن أو غيرهــم مــن األشــخاص ذوي الصلــة للحصــول علــى المعلومــات الناقصــة والتعامــل مــع الشــكاوى المرتبطــة
بالمطالبــات.
إعداد ومراجعة نماذج مطالبة التأمين والمستندات ذات الصلة لضمان اكتمال بياناتها.
تقديم النصح للعميل حول تقديم المطالبة واإلجراءات الداخلة في األمر.
مراقبة مسار تقدم المطالبة والتحقيق في المطالبات المشبوهة وتقديم التقارير األسبوعية.
تأدية المهام اإلدارية كالتعامل مع استفسارات العمالء عبر المكالمات الهاتفية أو التحقق من البريد.

الكفاءات األساسية
المعرفة

الدرايــة بعمليــة مطالبــات التأميــن وحســاب المطالبــات والمعرفــة بأنظمــة بيانــات ومعلومــات العمــاء
ومراجعــة نمــاذج المطالبــات والمهــام اإلداريــة والمكتبيــة العامــة.

المهارات الفنية

القــدرة علــى مراجعــة نمــاذج مطالبــات التأميــن والمســتندات للتحقــق مــن دقتهــا واكتمــال بياناتهــا
والحصــول علــى المعلومــات الناقصــة وتحديــد تغطيــة المطالبــات بفحــص ســجالت الشــركة.

السمات المطلوبة للصالحية لهذه
ِّ
الوظيفة

القــدرة الجيــدة علــى التواصــل وامتــاك المهــارات التنظيميــة والتعداديــة والمحاســبية والكتبيــة وكيفيــة
التعامــل مــع أجهــزة الكمبيوتــر مــع العنايــة بالتفاصيــل والقــدرة علــى بنــاء العالقــات الجيــدة والحفــاظ
عليهــا.

متطلبات الوظيفة
المؤهل العلمي

الثانوية العامة أو ما يعادلها ،أو دبلومة مهنية

التخصص

البرامج والمؤهالت بشكل عام

الشهادات واإلجازات المهنية

ال يوجد

الخبرة

من  0إلى سنة واحدة خبرة عامة في العمل

معلومات مرتبطة بالوظيفة
المسميات الوظيفية ذات الصلة

موظف مطالبات ،موظف تخليص معامالت

مجموعة المهنة
المستوى المهاري
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الراتب الداللي
المرشحون المحتملون للوظيفة

البرنامج التدريبي
محتوى البرنامج التدريبي:



* تتحــدد ســاعات التدريــب الموجــه لــكل
مجموعــة وفــق تحليــل نتائــج التقييــم
الســابق للتدريــب.






اللغــة اإلنجليزيــة  : 1مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة العامــة مــن  600 – 120ســاعة للوصــول للمســتوى
المتوســط (وفــق الحاجــة)
اللغــة اإلنجليزيــة  : 2لغــة إنجليزيــة تخصصيــة (خاصــة بالوظيفــة المســتهدفة) مــن  120 – 60ســاعة (وفــق
الحاجة)
مهارات نظم المعلومات :من  120 – 60ساعة تدريبية (وفق الحاجة التدريبية)
المهارات الوظيفية :من  240 – 120ساعة (وفق اإلحتياجات التدريبية).
التدرب على رأس العمل 160 – 120 :ساعة

www.AETadrib.ae

