
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 
z siedzibą we Wrocławiu  

poszukują Kandydatów do pracy na stanowisku:  
 

Specjalista 
w Departamencie Zarządzania Ryzykiem 

Nr ref. DZR/02/18 
  

 
Zadania na tym stanowisku:  

 Dokonywanie wyliczeń związanych z pomiarem i oceną ryzyka 

 Sporządzanie analiz i raportów z zakresu ryzyka 

 Współpraca przy opracowywaniu metodologii oceny ilościowej i jakościowej poszczególnych 
kategorii ryzyka 

 Współpraca przy budowaniu modeli statystycznych i matematycznych na potrzeby 
zarządzania ryzykiem 

 Współudział w pracach związanych z zapewnieniem ciągłości działania, w tym planów 
awaryjnych 

 Współpraca przy opracowywaniu dokumentacji i regulacji związanych z zarządzaniem 
ryzykiem 

Idealny kandydat powinien: 

 Być studentem ostatnich lat studiów na kierunku matematyka,statystyka, ekonometria lub 
innych kierunków ścisłych 

 Posiadać biegłość w użytkowaniu pakietu MS Office, w szczególności MS Excel i MS Access 

 Wykazać się podstawową znajomości języka SQL 

 Posiadać wysoko rozwinięte zdolności analityczne 

 Posiadać umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków 

 Znać język angielski 

Dodatkowym atutem będzie: 

 Doświadczenie z zakresu ryzyka oraz ubezpieczeń 

 Znajomość języka VBA  

 Wiedza i zainteresowania ukierunkowane na obszar zarządzania ryzykiem 

 
Oferujemy: 
 

 Umowę na czas nieokreślony 

 Pracę pełną wyzwań w renomowanej instytucji finansowej 

 Dobrą atmosferę pracy 

 Dogodną lokalizację w centrum Wrocławia, nasze biura mieszczą się w Sky Tower 

 Prywatną opiekę medyczną 

 Dofinansowanie karnetu sportowego 

 Możliwość udziału w bezpłatnych zajęciach językowych 
 
 

Z przyjemnością informujemy, że Europa po raz trzeci otrzymała tytuł Dobry Pracodawca. Firma 
została doceniona za wspieranie inicjatyw pracowników służących lokalnej społeczności, a także 
przyjazne warunki i atmosferę pracy.  
Osoby zainteresowane, spełniające powyższe kryteria prosimy o przysyłanie CV z numerem 
referencyjnym w tytule maila na adres: praca@tueuropa.pl. Zamiast pisać list motywacyjny 
odpowiedz sobie i nam na dwa pytania. Dlaczego chcesz u nas pracować? Dlaczego powinniśmy 
wybrać Ciebie?   
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. z 2015 r. poz. 2135 z póź. zm.)”. 
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