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OFERTA PRACY

O naszej firmie:
Halley.pl aktuariusze Sp. z o.o. to nieduża, ale bardzo prężnie działająca firma specjalizująca
się w zdalnym doradztwie kadrowo-finansowo-sprawozdawczym dla dużych firm.
Naszym Klientom biznesowym dostarczmy usługi przy pomocy najnowocześniejszych
rozwiązań informatycznych, m.in. autorskiego systemu do wycen aktuarialnych "Kalkulator
rezerw - rezerwy24.pl".
Wśród naszych Klientów znajdują się największe firmy polskie notowane na giełdzie, banki,
kopalnie, spółki energetyczne i wiele innych firm z różnych branż.
Pilnie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:
Młodszy specjalista / specjalistka ds. aktuarialnych i finansowych
Główne zadania na stanowisku:
- opracowanie zakresu danych do pozyskania od Klienta biznesowego, niezbędnych do
przeprowadzenia wycen aktuarialnych (np. danych historycznych niezbędnych do
skalibrowania modelu rotacji czy prawdopodobieństwa śmierci)
- analiza i interpretacja obowiązujących u Klienta biznesowego zasad przyznawania
świadczeń pracowniczych
- mailowe i telefoniczne wyjaśnianie Klientowi biznesowemu, w jaki sposób ma
zinterpretować i przygotować dane kadrowo-płacowe niezbędne do wyceny aktuarialnej
- przygotowanie i wysyłka dokumentacji z wyceny aktuarialnej
- uczestnictwo w procesie tworzenia modeli finansowych (w naszym autorskim systemie
rezerwy24.pl)
- uczestnictwo w obiegu dokumentów formalnych w firmie (umowy, dokumenty poufne itp.)
Wymagania:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne, matematyczne lub inne ścisłe (ewentualnie bardzo
dyspozycyjne osoby na ostatnim roku takich studiów)
- wysokie zdolności analityczne i umiejętność logicznego myślenia

- uporządkowanie i systematyczność
- podstawowa znajomość Excela
- miła osobowość
- podstawowa znajomość języka angielskiego
- chęć wykonywania powtarzalnych zadań
- dobre lub bardzo dobre oceny na studiach
Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie/umowę o pracę
- możliwość i chęć długoletniej, stabilnej i kreatywnej pracy
- systematyczne wdrożenie od podstaw w temat wycen aktuarialnych i analiz finansowych
- współpraca bezpośrednio z dwoma aktuariuszami
- praca w pełnym wymiarze godzin w biurze położonym w spokojnej okolicy tuż koło Parku
Szczytnickiego we Wrocławiu oraz częściowo i w miarę możliwości i chęci pracownika z
domu (elastyczne godziny pracy)
- praca w bardzo zgranym zespole, złożonym z młodych, ambitnych, profesjonalnych i
otwartych ludzi

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres email podany na naszej
stronie rezerwy24.pl/kontakt

