Miejsce pracy: Warszawa
Stanowisko: Analityk ds. integracji i przetwarzania danych w Ośrodku Informacji
O UFG:
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją rynku ubezpieczeń, która prowadzi poprzez
Ośrodek Informacji (OI UFG) ogólnorynkowe bazy danych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych,
a także ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie i pozostałych ubezpieczeń osobowych. UFG
pełni unikatową rolę dla rynku ubezpieczeń, świadcząc uczestnikom tego rynku usługi on-line
w zakresie udostępniania danych oraz zaawansowanej analityki, realizując liczne projekty w tym
obszarze oraz wdrażając nowoczesne rozwiązania technologiczne.
Główne zadania i obowiązki:







Aktywny udział od strony biznesowej w projektach związanych z rozwojem hurtowni danych
OI UFG, w tym projektowanie, testy i eksploatacja wytworzonych rozwiązań
Aktywny udział od strony biznesowej w projektach związanych z rozwojem usług sieciowych
(API) dla podmiotów współpracujących z UFG, w tym projektowanie, testy i monitorowanie
eksploatacja rozwiązań
Monitorowanie merytorycznej poprawności działania usług oraz mechanizmów zasilania
Hurtowni Danych
Przetwarzanie dużych zbiorów danych na potrzeby analityczne i raportowe
Tworzenie i opiniowanie dokumentacji projektowej i analitycznej

Profil kandydata:








Wykształcenie wyższe (kierunki ścisłe lub ekonomiczne)
Posiadanie 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze analizy lub przetwarzania danych
Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
Umiejętność pracy z danymi i programowania w językach SQL i SAS 4GL
Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office
Umiejętność pracy w zespole
Dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie

Dodatkowymi atutami będą:




Znajomość podstawowych zagadnień związanych z hurtowniami danych oraz komunikacją
między systemami informatycznymi
Znajomość Excel VBA
Znajomość zagadnień związanych z rynkiem ubezpieczeń

Oferujemy:





Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Wynagrodzenie dostosowane do umiejętności i doświadczenia zawodowego
Dofinansowanie sportu i rekreacji
Szkolenia specjalistyczne




Prywatną opiekę medyczną
Pracowniczy program emerytalny

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze
mnie stanowisko.”
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że dane osobowe kandydatów przetwarzane są
zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w dokumencie „Informacja o Przetwarzaniu Danych
Osobowych kandydatów do pracy” znajdującym się na stronie www.ufg.pl w sekcji „Ochrona Danych
Osobowych”.

