
 

 

 

 

 

 

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 

Młodszy Specjalista ds. Operacji Finansowych  
Miejsce pracy: Warszawa-Mokotów 

 
Czym będziesz się zajmować? 

 obsługą przelewów bankowych (przygotowywanie, realizacja i potwierdzanie)  

 autoryzacją przelewów bankowych 

 prowadzeniem obsługi kasowej 

 wsparciem obsługi zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych 

 naliczaniem prowizji i prowadzeniem analiz związanych z prowizjami 

  

Czego od Ciebie wymagamy? 

 wykształcenia średniego o profilu ekonomicznym/finansowym 

 sprawności w posługiwaniu się MS Excel 

 umiejętności analitycznych i zamiłowania do pracy z liczbami 

 znajomości języka angielskiego na poziomie B2 

 sumienności i dokładności 

 dobrej organizacji pracy oraz radzenia sobie z presją czasu  

 umiejętności pracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym  

 doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań lub w pracy w innych obszarach finansów będzie 

dodatkowym atutem 

 

Co otrzymasz w zamian? 

 możliwość zdobywania ciekawych 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. 

mailto:rekrutacja@viennalife.pl

