
 

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

poszukują Kandydatów do pracy na stanowisko: 
 

MŁODSZY SPECJALISTA  
W DEPARTAMENCIE REZERW AKTUARIALNYCH 

Nr. Ref DRA/12/16 
Zadania:  

Zatrudniona osoba będzie brać udział w procesach: 
• Naliczeń rezerw techniczno- ubezpieczeniowych oraz aktywowanych kosztów akwizycji dla celów rachunkowych 
• Naliczeń najlepszego oszacowania rezerw i marginesu ryzyka dla celów wypłacalności oraz kapitałowego 

wymogu wypłacalności (SCR, MCR) zgodnie z wymogami dyrektywy Solvency II 
• Przygotowywania sprawozdań i raportów do organu nadzoru, właścicieli spółek oraz badań audytorskich 
• Walidacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, analizach adekwatności rezerw 
• Analizy ryzyk finansowo-ubezpieczeniowych Spółki dotyczących portfela ubezpieczeń 
• Tworzenia dokumentacji technicznej związanej z powyższymi procesami 
• Przygotowywania narzędzi optymalizujących procesy naliczeń i analizy danych 
• Udział w innych bieżących projektach i pracach realizowanych w Departamencie Rezerw Aktuarialnych 

Oczekujemy: 

• Wykształcenia wyższego kierunkowego (preferowane kierunki matematyczne, fizyczne) 
• Dobrej znajomość języka angielskiego 
• Umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania poprawnych wniosków 
• Umiejętności pracy w zespole 
• Wysokiego zaangażowania w wykonywaną pracę 
• Zainteresowania własnym merytorycznym rozwojem i doskonaleniem w obszarze aktuariatu 

Dodatkowymi atutami będą: 
• Zdane egzaminy aktuarialne 
• Bardzo dobra znajomość MS Office (Excel i Access) 
• Znajomość SQL oraz programowania w Visual Basic 
• Znajomość pakietu R 

Oferujemy: 
• Umowę o pracę na czas określony 
• Pracę pełną wyzwań w renomowanej instytucji finansowo-ubezpieczeniowej 
• Specjalizację w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym w kluczowych aspektach działalności Spółki 
• Uczestnictwo w ciekawych projektach o szerokim spektrum tematycznym 
• Możliwość szybkiego i wszechstronnego rozwoju 
• Dogodną lokalizację w centrum Wrocławia 
• Atrakcyjne godziny pracy (8-16) 
• Prywatną opiekę medyczną 
• Dofinansowanie do karnetu sportowego 
• Możliwość udziału w bezpłatnych zajęciach językowych 

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 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)”.  
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 


