
 

 

 

 

 

 

Vienna Life oferuje sprawdzone rozwiązania inwestycyjne, ubezpieczeniowe  

i oszczędnościowe, dzięki którym klienci mogą cieszyć się życiem  

i niezależnością finansową. 

www.viennalife.pl 

 
Nie czekaj, już dziś dołącz do nas jako 

PRACOWNIK AKTUARIATU 
Miejsce pracy: Warszawa 

 
    Czego od Ciebie wymagamy? 

 

 wykształcenia wyższego na kierunku ścisłym, 
np.: matematyka, fizyka, ekonomia, 
informatyka 

 bardzo dobrej znajomości MS Excel, VBA, MS 
Access i innych aplikacji z pakietu MS Office 

 dobrej znajomości języka angielskiego (poziom 
B2) 

 zdolności analitycznych 

 zainteresowania zagadnieniami aktuarialnymi 

 dodatkowymi atutami będą: 
o zdane egzaminy aktuarialne 
o wiedza z zakresu matematyki 

ubezpieczeniowej, rachunkowości  
i prawa dotyczącego obowiązków 
raportowania i gospodarki finansowej 
zakładów ubezpieczeń  

o doświadczenie pracy przy zadaniach 
aktuarialnych 

Czym będziesz się zajmować? 
 

 wykonywaniem kalkulacji aktuarialnych: DAC, 
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, MCEV, EC, 
RA, SCR, RM 

 sporządzaniem Business Planu oraz Reforecast-ów 

 sporządzaniem rozliczeń reasekuracji 

 badaniem rentowności produktów 
ubezpieczeniowych 

 analizą adekwatności rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych 

 obsługą modelu aktuarialnego w systemie Moses 

 ustalaniem zrealizowanych i niezrealizowanych 
zysków z inwestycji 

 testowaniem poprawności naliczeń przez systemy 
IT 

 kontrolowaniem poprawności wyliczeń wartości 
świadczeń, wartości odstąpienia, należnych 
odsetek z tytułu nieopłaconej składki, podatku od 
zysków kapitałowych 

 
Co otrzymasz w zamian? 

 możliwość zdobywania wiedzy oraz nabywania doświadczenia w zakresie aktuariatu finansowego 

 pracę na pełen etat na podstawie umowy o pracę 

 świadczenia w postaci opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie 

 

Zainteresowała Cię nasza propozycja? Prześlij swoje CV na adres rekrutacja@viennalife.pl 

Pamiętaj, aby wpisać nazwę stanowiska w tytule e-maila. 
 

Do dokumentów dołącz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vienna Life TU na Życie S. A. Vienna Insurance Group w celu realizacji procesów rekrutacyjnych.” 
Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez Vienna Life TU na Życie S. A. Vienna Insurance Group, z siedzibą przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) w celu realizacji procesów rekrutacyjnych. Za dodatkową zgodą dane kandydatów 
mogą być udostępniane do podmiotów z grupy kapitałowej Vienna Insurance Group w powyższych celach. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 
 
Dziękujemy za zainteresowanie. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

mailto:rekrutacja@viennalife.pl

