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Allianz jest miejscem dla tych, którzy nie boją się wyzwań. Miejscem wspierającym Cię
w podejmowaniu inicjatyw, w którym możesz się rozwijać, a jednocześnie aktywnie wzmacniać naszą
wiodącą pozycję na globalnym rynku. Troszcząc się m.in. o 85 milionów klientów prywatnych
i korporacyjnych oraz ponad 142 tys. pracowników na całym świecie, Allianz promuje kulturę
współpracy, działania i poszukiwania nowych rozwiązań. Najbardziej zależy nam na tym, aby klienci
uznawali nas za partnera godnego zaufania i czuli się z nami bezpiecznie.  Jeśli więc nie boisz się
wyzwań, dołącz do Allianz.
 
Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy w Departamencie Aktuarialnym na stanowisku:

Starszy Specjalista ds. Aktuarialnych/Aktuariusz
Miejsce pracy: Warszawa

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

Wyznaczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości (PSR),
sprawozdawczości grupowej (MSSF) oraz wypłacalności (SII)
Rozwijanie modeli przepływów finansowych na potrzeby MSSF17/SII
Ocena adekwatności modeli i założeń przyjętych do ustalania wartości rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych, jak również ocena jakości danych wykorzystywanych do ustalania rezerw
Przygotowywanie Raportu Funkcji Aktuarialnej
Współpraca z Grupą Allianz oraz klientem wewnętrznym w zakresie dostosowania
sprawozdawczości i metodologii do wymogów Grupy oraz wdrażania rozwiązań ogólnogrupowych
i implementacja najlepszych praktyk
Współpraca z audytorem lub regulatorem w procesach kontroli, audytu i przeglądów rezerw
Udział w pracach związanych z raportowaniem i planowaniem finansowym
Inne czynności wykonywane w ramach działania Funkcji Aktuarialnej, takie jak opracowywanie i
wdrażanie nowych metodologii, automatyzacja i optymalizacja procesów aktuarialnych czy
spełnianie wymogów dokumentacyjnych

Nasze oczekiwania:

Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: matematyka, ekonomia, ekonometria, fizyka lub
pokrewne)
Minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie ubezpieczeń majątkowych (preferowane obszary:
aktuariat, ryzyko, doradztwo ubezpieczeniowe/aktuarialne)
Wysoko rozwinięte zdolności analityczne
Umiejętność dobrej organizacji pracy
Umiejętność zarówno pracy w zespole, jak i samodzielnej, skoncentrowanej na osiąganiu
wyników
Umiejętność współpracy z klientami wewnętrznymi, takimi jak Reasekuracja, Produkt, Księgowość
czy Kontroling, czy też aktuariusze z regionu CEE
Umiejętność programowania w SAS/SQL
Znajomość ResQ lub innych narzędzi do kalkulacji rezerw w ubezpieczeniach majątkowych,
Umiejętność modelowania aktuarialnego lub chęć rozwoju w tym obszarze
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
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Bardzo dobra znajomość Microsoft Office
Licencja aktuarialna lub zdane egzaminy aktuarialne będą dodatkowym atutem
Znajomość programowania w PowerShell/C Sharp również jako dodatkowy atut
 

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Pełną wyzwań pracę w firmie o wysokiej pozycji na rynku, będącej globalnym liderem w sektorze
ubezpieczeń
Pakiet benefitów, m.in. opieka medyczna, karta sportowo-rekreacyjna, ubezpieczenie NNW
Zniżki na produkty ubezpieczeniowe Allianz
Udział w onboardingu – programie wdrożeniowym do firmy
Bezpłatne kursy językowe online 
Możliwość rozwoju pasji i zainteresowań w ramach klubów sportowych i hobbystycznych
Możliwość pracy zdalnej

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
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