
Η Interamerican, μέλος του ομίλου Achmea, προσφέρει άριστες δυνατότητες 

σταδιοδρομίας παρέχοντας ένα υποστηρικτικό, προκλητικό και ταχέως 

αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας και τώρα επιδιώκει να απασχολήσει έναν 

ταλαντούχο και εξειδικευμένο Νοσηλευτή/τρια για εργασία γραφείου στο Τμήμα 

Αποζημιώσεων Υγείας. 

 

Σκοπός του ρόλου: 

Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ εταιρίας και Ιατρού/Νοσοκομείου/ασφαλισμένου 

για την διερεύνηση και την διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τις νοσηλείες ή τις 

διαγνωστικές εξετάσεις των ασφαλισμένων μας. 

Πραγματοποιεί εκτίμηση ιστορικού υγείας και ιατρικών εγγράφων. Επικοινωνεί με τον 

ασφαλισμένο ή τον πάροχο ιατρικής φροντίδας (Ιατρό/Κλινική/Νοσοκομείο) για 

διευθέτηση θεμάτων. 

 

Βασικές Αρμοδιότητες 

 Εξετάζει ιατρικά έγγραφα και επικοινωνεί με Ιατρούς για επίλυση προβλημάτων 

ή διευκρινίσεις.  

 Πραγματοποιεί εκτίμηση ιστορικού υγείας των ασφαλισμένων, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας αποζημίωσής τους. 

 Επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους, ή/και τους παρόχους ιατρικής φροντίδας 

για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προέγκρισης ιατρικής πράξης. 

 Επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους για τις καλύψεις και τα προνόμια του 

συμβολαίου τους.  

 Ενημερώνεται για τις εξελίξεις και τις ειδικές γνώσεις στον τομέα του και 

μεταφέρει την γνώση και την εμπειρία του στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

 Συμμετέχει ενεργά σε όλα τα έργα της ομάδας του. 

 Συμβάλλει στη βελτίωση διαδικασιών, προϊόντων, κανόνων/οδηγιών και 

συστημάτων μέσω  εκτεταμένης χρήσης της τεχνολογίας και ψηφιοποίησης. 

 

 

Απαιτήσεις και Δεξιότητες 

 Πτυχίο στη Νοσηλευτική Επιστήμη  

 Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε ρόλο Νοσηλευτή/τριας ή σε αντίστοιχο ρόλο 

 Εξαιρετική κατανόηση της ιατρικής ορολογίας 

 Πολύ καλή γνώση MS Office 

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Ιδιότητες και Συμπεριφορές 

 Εστίαση στον πελάτη 

 Ανάληψη ευθύνης 

 Ομαδικότητα και Συνεργασία 

 Προσωπική ανάπτυξη 

 Επιχειρηματική διορατικότητα 

 Βελτίωση διαδικασιών 

 Ποιότητα απόφασης 

 Επιτυγχάνει αποτελέσματα 



 

Η Εταιρεία μας προσφέρει 

• Σύμβαση αορίστου χρόνου 

• Ομαδική Ασφάλιση 

• Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης πρόσθετων συνταξιοδοτικών παροχών 

• Πακέτο ανταγωνιστικών αμοιβών 

• Μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης  

 

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα, 

αναφέροντας επίσης τον κωδικό HEA1 στο human-resources@interamerican.gr  

 

Seniority Level  

Associate  

Industry  

 Insurance  

 

Employment Type  

Full-time  

Job Functions  

 Health care services  

 


