
JOB POSTING _ Employee Benefits _ Aon 

Posto em aberto: Refª JP-02/2019 

 

Funções: Gestor de clientes Employee Benefits (seguros de saúde-grupo, vida-grupo e 

acidentes pessoais de grupo de empresas de grande e média dimensão e complexidade). 

As seguintes funções e responsabilidades são apenas um resumo, não devendo ser 

encaradas como restritivas.  

 

Funções principais:  

• Assegurar o atendimento e respostas atempadas a todos os temas técnicos e 

administrativos (clientes, seguradoras, pedido internos, etc.) respondendo 

prontamente, e dentro dos padrões de qualidade associados a serviços de excelência, 

a todas as solicitações de clientes, seguradoras, etc.; 

• Assegurar que conhece pormenorizadamente todos os contratos dos seus clientes; 

• Procurar informação, solicitar documentação, resolver dúvidas através da investigação 

e análise de dados; 

• Realização de todas as operações de registo administrativo (Bases de Dados xls, 

Actualização de ficheiros, etc.); 

• Realizar os seguimentos da documentação e assuntos pendentes com / dos clientes e 

companhias; 

• Gerir os arquivos de documentação; 

• Transmitir informação ou documentação atempadamente a outros departamentos da 

Aon; 

• Realizar todas as actividades administrativas e de gestão da unidade EB; 

• Conferência, facturação e devolução de recibos, apólices e documentos emitidos 

pelas seguradoras; 

• Colocações de seguros no dia-a-dia;  

• Atendimento telefónico a clientes, seguradoras e colegas prestando todos os 

esclarecimentos técnicos e administrativos de forma irrepreensível e isenta de 

reclamações; 

• Tratamento de correio e correspondência diversa; 

• Participação presencial em reuniões externas e internas com clientes e seguradoras; 

• Manter o executivo de conta informado;  

• Manter o Diretor da unidade devidamente informado. 



Conhecimentos: Facilidade na utilização de ferramentas informáticas com especial 

enfoque no Excel, Word e Outlook em relação às quais o conhecimento deve ser médio 

/ alto: 

• Gestão e organização de processos e procedimentos técnico-administrativos 

associados aos seguros de saúde-grupo, vida-grupo e acidentes pessoais-grupo; 

• Sólidos conhecimentos técnicos nos Ramos Saude-Grupo, Vida-Grupo e Acidentes 

pessoais Grupo (gestão de produção e sinistros); 

• Formação académica mínima: 12º ano (será dada preferência a formação profissional 

especifica ligada às funções a desempenhar ou formação académica em gestão, 

economia, direito, atuariado, etc.) 

• Inglês escrito e falado; 

 

Perfil requerido: 

• Experiência profissional anterior (mínimo 2 anos preferencial) em funções similares 

(Preferência a experiencia anterior em empresa multinacional do sector); 

• Elevada capacidade de expressão escrita e verbal; 

• Capacidade de negociação, gestão de reclamações e resolução de diferendos (escrito 

e falado); 

• Forte sentido de responsabilidade, espirito para trabalhar em equipa e elevada noção 

de serviço distintivo a clientes; 

• Vontade e disponibilidade para aprender, para colaborar e para inovar; 

• Pré-disposição e experiencia na produção de resultados de excelência; 

• Disponibilidade para o cumprimento de regras de pontualidade, assiduidade, 

procedimentos e princípios de funcionamento e de compliance empresariais; 

• Atitude dinâmica e empreendedora, capacidade para criar e manter relacionamentos 

interpessoais duradouros e assentes em princípios de confiança, honestidade e 

transparência; 

• Apresentação cuidada e adequada à participação em reuniões com decisores de 

clientes (empresas de grande e média dimensão). 

 

Data limite para apresentação da candidatura: 31/05/2019 

Contacto em caso de dúvidas / Candidaturas: 

• Informações adicionais: Luís Pena. E-mail: luis.pena@aon.pt. 

• Candidaturas: Formalizar interesse para o e-mail: recrutamento@aon.pt, 

colocando no assunto a refª JP-02/2019 
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