
 

 

 

 

 

 

Vienna Life oferuje sprawdzone rozwiązania inwestycyjne, ubezpieczeniowe  

i oszczędnościowe, dzięki którym klienci mogą cieszyć się życiem  

i niezależnością finansową. 

www.viennalife.pl 
 

Nie czekaj, zdobądź pierwsze doświadczenia zawodowe w pracy 

ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ 
w Departamencie Obsługi Klienta 

Miejsce pracy: Warszawa 
 

Czym będziesz się zajmować? 
 

 aktualizacją danych w systemie do obsługi klienta:  
o weryfikacją danych i wprowadzaniem do systemu wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia 
o anulowaniem wniosków 

 obsługą korespondencji z Klientami, m.in: 
o drukowaniem i wysyłaniem dokumentów do Klientów 
o tworzeniem wykazu korespondencji wychodzącej 
o dystrybucją dokumentów przychodzących od Klientów do odpowiednich komórek organizacyjnych 
o obsługą zwrotów korespondencji 

 

Czego od Ciebie wymagamy? 
 

 skrupulatności 

 odpowiedzialności za powierzone zadania 

 zaangażowania 

 gotowości uczenia się 

 umiejętności posługiwania się aplikacjami z pakietu MS Office 

 status studenta będzie dodatkowym atutem 
 

Co otrzymasz w zamian?
 

 zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia (5 dni w tygodniu) 

 możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakładzie ubezpieczeń w obszarze 
posprzedażowej obsługi klienta 

 przyjazny zespół współpracowników 
 

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

Pamiętaj, aby w tytule e-maila wpisać „praca administracyjno-biurowa w DOK”. 

 
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 i w 
zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych.” 
 

Informujemy, że rozpatrywane będą wyłącznie aplikacje zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Jednocześnie informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Cybernetyki 7 02-677 Warszawa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 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, niezbędne jednak do przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
 

Dziękujemy za zainteresowanie. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

mailto:rekrutacja@viennalife.pl

