
 

 

 

 

 

 

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 

RADCA PRAWNY / SAMODZIELNY SPECJALISTA ds. PRAWNYCH 
Miejsce pracy: Warszawa-Mokotów 

 

 
    Czego od Ciebie wymagamy? 

 
 wykształcenia wyższego prawniczego oraz tytułu 

radcy prawnego  

 minimum 3 letniego doświadczenia w 
świadczeniu usług prawnych, w tym co najmniej 
2-letniego doświadczenia w prowadzeniu spraw 
sądowych (preferowane prowadzenie spraw 
sądowych z zakresu ubezpieczeń) 

 znajomości prawa ubezpieczeniowego, procedury 
cywilnej 

 umiejętności posługiwania się aplikacjami Word, 
Excel, Power Point, Lex 

 bardzo dobrej znajomości języka angielskiego 
(minimalny poziom B2) 

 samodzielności w działaniu 

Czym będziesz się zajmować? 
 

 kompleksową obsługą spraw sądowych, m.in: 

o sporządzaniem i opiniowaniem pism 
procesowych 

o reprezentowaniem Spółki w sądach 

o współpracą z kancelariami zewnętrznymi 

 obsługą prawną powierzonych obszarów 
biznesowych z zakresu działalności zakładu 
ubezpieczeń, w tym: 

o konsultacjami prawnymi 

o sporządzaniem raportów i zestawień 

 Prowadzeniem korespondencji z urzędami, 
udzielaniem odpowiedzi na zapytania urzędów  
i sądów 

 
Co otrzymasz w zamian? 

 możliwość zdobywania doświadczeń przy wsparciu przyjaznego i profesjonalnego zespołu 

 pracę 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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