
 

 

 

 

 

 

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 

KSIĘGOWY/KSIĘGOWA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
Miejsce pracy: Warszawa 

 

Czym będziesz się zajmować? 

 obsługą transakcji z funduszami inwestycyjnymi oraz transakcji inwestycji własnych 

 księgowaniem aktywów spółki 

 obsługą zamknięcia miesiąca wraz z wyceną instrumentów finansowych i wyliczeniem wyniku z 
inwestycji  

 cyklicznym raportowaniem aktywów spółki do grupy i do instytucji nadzorujących 

 wsparciem przełożonego w opracowywaniu strategii inwestowania środków własnych spółki. 
 

Czego od Ciebie wymagamy? 

 wykształcenia wyższego ekonomicznego (ekonomia, rachunkowość, finanse) 

 około 3 lat doświadczenia na stanowisku związanym z instrumentami finansowymi (księgowanie 
aktywów, funduszy inwestycyjnych, inwestycji) 

 znajomości zasad rachunkowości i aspektów podatkowych  instrumentów finansowych oraz inwestycji 

 znajomości Solvency II w zakresie raportowania aktywów spółki oraz oceny ze względu na pierwotne 
ryzyko 

 znajomości wyceny jednostki UFK 

 umiejętności posługiwania się aplikacjami MS Office (szczególnie MS Excel) 

 znajomości SAP-FI, SimCorp 

 dobrej znajomości języka angielskiego (poziom minimum B2) 

 dodatkowym atutem będzie znajomość zasad wyceny opłacalności inwestycji, znajomość polskiego 
rynku kapitałowego 

 

Co otrzymasz w zamian? 

 możliwość rozwoju w kierunku doradztwa inwestycyjnego 

 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. 
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