Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
z siedzibą we Wrocławiu poszukują Kandydatów do pracy na stanowisku:

Młodszy Specjalista
w Departamencie Zarządzania Ryzykiem
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref. DZR/01/16/W

Oferta ważna do 29.01.2016
Czym zajmuje się Departament Zarządzania Ryzykiem:
Zakres działania i czynności Departamentu obejmuje zadania związane z obsługą Spółki
w zakresie zarządzania ryzykiem, a w szczególności obejmuje:
•
•
•
•
•
•

Rozwój narzędzi wspomagających identyfikację, ograniczanie i monitorowanie ryzyka
Dokonywanie wyliczeń związanych z pomiarem i oceną ryzyka
Wspieranie pozostałych Departamentów w procesie zarządzania ryzykiem
Sporządzanie analiz i raportów z zakresu ryzyka
Udział w tworzeniu metod analizy i pomiaru ryzyka
Wdrażanie rozwiązań grupowych z zakresu ryzyka, i współpraca z akcjonariuszami

Zadaniem Kandydata będzie współuczestnictwo w działaniach Departamentu w wymienionych
obszarach. Zapewniamy rozwój i wsparcie w uzyskaniu wiedzy i doświadczenia w obszarze
zarządzania ryzykiem oraz z zakresu ubezpieczeń.
Czego oczekujemy:
•
•
•
•

Dyplomu ukończenia uczelni wyższej na kierunku matematyka, statystyka, ekonometria
lub innych nauk ścisłych
Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności Excel i Access
Umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków
Znajomości języka angielskiego

Mile widziana:
•
•
•

Umiejętność konstruowania zapytań z wykorzystaniem języka SQL
Znajomość języka VBA Excel
Znajomość zagadnień z zakresu ryzyka lub ubezpieczeń

Co oferujemy:

•
•
•
•
•
•

Pracę pełną wyzwań w renomowanej instytucji finansowej
Dogodną lokalizację w centrum Wrocławia
Atrakcyjne godziny pracy (8-16)
Prywatną opiekę medyczną
Dofinansowanie karnetu sportowego
Możliwość udziału w lektoratach

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie życiorysu i listu motywacyjnego z numerem
referencyjnym w tytule maila na adres:

praca@tueuropa.pl
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na
wybrane oferty.
W zgłoszeniach prosimy o zamieszczenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w tym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. 2014r. poz. 1182 z późn. zm.)”.

