
 

 

 

 

 

 

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 RECEPCJI 
Miejsce pracy: Warszawa 

 
Czym będziesz się zajmować? 

 obsługą telefoniczną rozmów przychodzących w 

języku polskim i angielskim 

 przyjmowaniem gości, obsługą sal 

konferencyjnych i obsługą spotkań (rezerwacja, 

organizowanie cateringu) 

 prowadzeniem dokumentacji recepcyjnej i 

opisywaniem faktur 

 dbaniem o biuro (codzienne obchody) 

 organizacją podróży służbowych 

 współpracą z dostawcami, zamawianiem 

artykułów biurowych do biura oraz placówek 

 współpracą z ochroną budynku oraz obsługą 

techniczną budynku, w tym zlecaniem usuwania 

usterek i awarii 

    Czego od Ciebie wymagamy? 

 wykształcenia co najmniej średniego 

 gotowości do zdobywania wiedzy z zakresu 

administracji biura 

 sprawnego posługiwania się aplikacjami z 

pakietu MS Office 

 umiejętności obsługi urządzeń biurowych 

 dobrej znajomości języka angielskiego               

(co najmniej na poziomie B2) 

 sprawności organizacyjnej, wielozadaniowości 

pod presją czasu  

 otwartości na ludzi, wysokich umiejętności 

komunikacyjnych i postawy proklienckiej 

 przywiązywania wagi do jakości swojej pracy 

 
Co otrzymasz w zamian? 

 umowę o pracę na pełen etat 

 świadczenia w formie opieki medycznej i ubezpieczenia na życie 

 możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w obszarze administracji biura 

 

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 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. 
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