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Detektív poisťovne
Charakteristika
Detektív poisťovne vyšetruje poistné udalosti a vznik poistných
zmlúv za účelom odhaľovania a predchádzania poistným
podvodom.

Požadovaný stupeň vzdelania
-

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Optimálne školské vzdelanie

Alternatívne vzdelávacie cesty
Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované.

Právny predpis
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
-

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov

Certifikáty a osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa vyžadujú nasledovné certifikáty:
-

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
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- aspoň 4 roky

Osobnostné predpoklady
-

Analytické myslenie
Cieľavedomosť
Precíznosť (presnosť)
Trpezlivosť
Vnútorná stabilita
Komunikatívnosť
Pamäť
Pozornosť
Predstavivosť
Sebaistota
Sebaovládanie
Spoľahlivosť

nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
nadpriemerná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná
bežná

Osobnostný typ
-

Prakticko-technický typ
Administratívny typ

Zdravotné obmedzenia
Choroby vylučujúce výkon zamestnania
-

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania
-

Drogová závislosť v anamnéze
Duševné poruchy
Poruchy správania
Závažné psychosomatické choroby
Poruchy zraku

Mzdy v regiónoch
Kraj
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Od
1328 Eur
1328 Eur

Medián
1587 Eur
1580 Eur

Do
1846 Eur
1841 Eur

Doplňujúce informácie
Pracovné podmienky
-

Psychická pracovná záťaž
Celková fyzická záťaž
Práca v nevhodných pracovných polohách alebo v obmedzenom pracovnom priestore
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-

Záťaž chemickými faktormi
Zraková záťaž
Nárazová práca
Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
Práca vo voľnom priestore
Zvýšené riziko úrazu
Zvýšené riziko všeobecného ohrozenia
Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny

Charakter práce
Charakter činností
- Odborné nemanuálne práce
Vedenie podriadených pracovníkov
- Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.)
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
- Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)

Klasifikácie
ISCO-08
5414 Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK ISCO-08
5414009 Detektív
Sekcia SK NACE Rev. 2
N Administratívne a podporné služby
Divízia SK NACE Rev. 2
80 Bezpečnostné a pátracie služby
Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 6
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