
 

 

 

 

    

SKANDIA – UBEZPIECZENIA, OSZCZĘDNOŚCI, INWESTYCJE   

Od 1999 roku dostarczamy Klientom rozwiązania, dzięki którym realizują  

marzenia i zabezpieczają przyszłość własną oraz swoich bliskich. 

www.skandia.pl 

 
Nie czekaj, już dziś dołącz do nas jako 

pracownik AKTUARIATU PRODUKTOWEGO 
Miejsce pracy: Warszawa 

 
Czym będziesz się zajmować? 

 
 tworzeniem, aktualizacją oraz testowaniem 

modeli aktuarialnych zgodnie z wymogami 
wewnętrznymi, grupowymi oraz przepisami 
prawa (w tym Solvency II)  

 udziałem w tworzeniu, modyfikacji i wdrażaniu 
produktów ubezpieczeniowych 

 sporządzaniem aktuarialno-finansowej 
dokumentacji produktu oraz opiniowaniem 

dokumentów pod względem zgodności z 
założeniami i wymaganiami aktuarialno-
finansowymi 

 analizą rentowności istniejących produktów z 
uwzględnieniem założeń sprzedażowych oraz 
zmian założeń i wymagań aktuarialno-
finansowych 

 wspieraniem innych obszarów firmy w 
czynnościach wymagających wiedzy z zakresu 
aktuariatu produktowego 

   Czego od Ciebie wymagamy? 
 
 wykształcenia wyższego (lub ostatni rok studiów) 

o profilu ścisłym (matematyka, ekonomia lub 
pokrewne)  

 bardzo dobrej znajomości MS Excel i VBA 
 dobrej znajomości MS Access i podstaw SQL 
 dobrej znajomości języka angielskiego (poziom B2) 
 co najmniej podstawowej znajomości zagadnień 

finansowych i aktuarialnych 
 umiejętności analitycznych 
 dokładności 
 wysokich kompetencji komunikacyjnych 
 dodatkowymi atutami będą: 

o zdane egzaminy aktuarialne (lub w trakcie) 
o znajomość produktów ubezpieczeniowych na życie, 

w tym z UFK 

o praktyka w aktuariacie życiowym, w szczególności 

przy wycenie produktów 

 
Co otrzymasz w zamian? 

 możliwość zdobywania doświadczeń z zakresu aktuariatu produktowego  

 pracę na podstawie umowy o pracę na zastępstwo; przewidywany okres zatrudnienia do końca 2017 roku 

 świadczenia w postaci opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie  

 

Zainteresowała Cię nasza propozycja? Prześlij swoje CV na adres rekrutacja@skandia.pl 
Pamiętaj, aby w tytule e-maila wpisać „aktuariat produktowy”. 

 
 
 
 

Do dokumentów dołącz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w celu realizacji procesów rekrutacyjnych.”  
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie 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. 
Dziękujemy za zainteresowanie. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

http://www.skandia.pl/
mailto:rekrutacja@skandia.pl

