
 

 

 

 

   
 
Więcej informacji na: www.tuzdrowie.pl 

 
 

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy Kandydatów na 
stanowisko: 

 
Specjalista ds. analiz aktuarialnych i wymogów 

kapitałowych 
 
 
 

miejsce pracy: Warszawa/Gdynia 
Nr ref. TUZ/A/01/2021 

 
 
 
 
Jeśli lubisz pracę z Klientami, wyróżnia Cię otwartość na zmiany i chcesz 
współuczestniczyć w rozwoju sprzedaży, dołącz do naszego Zespołu! 
 
 



Główne zadania na stanowisku: 

 tworzenie analiz aktuarialnych w zakresie Solvency II oraz portfela 
ubezpieczeń  

 budowa modeli do kalkulacji najlepszego oszacowania rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych oraz składowych elementów do obliczania wymogu 
kapitałowego 

 kalkulacja wymogów kapitałowych oraz testów warunków skrajnych 
 przygotowywanie raportów i dokumentacji w zakresie Solvency II i procesu 

zarządzania ryzykiem opracowywanie bieżących analiz aktuarialnych portfela 
ubezpieczeń 

 udział w przygotowywaniu dokumentacji technicznej dotyczącej wymogów 
kapitałowych oraz własnej oceny ryzyka i wypłacalności zakładu (ORSA) oraz 
rocznych raportów badania i oceny nadzorczej BION  

 udział w projektach aktuarialnych w tym m.in. w projektowaniu i implementacji 
procesów aktuarialnych związanych z wdrożeniem standardu IFRS17 

Oczekiwania od Kandydatów: 

 biegła obsługa komputera (w szczególności pakietu MS Office),  
 umiejętność programowania 
 doświadczenie w ubezpieczeniach 
 bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i inicjatywa 
 znajomość standardu IFRS 17 będzie dodatkowym atutem   

Oferujemy:  

 pracę w prężnie działającej firmie, o jasno określonej strategii rozwoju  
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
 wynagrodzenie zasadnicze dostosowane do wiedzy i doświadczenia 
 pakiet socjalny (pakiet świadczeń medycznych) 
 przyjazną atmosferę pracy  

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres biuro@tuzdrowie.pl 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu 

pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez 

Państwa innych danych jest dobrowolne. 

Informujemy, że Administratorem jest Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA z siedzibą w 

Gdyni przy ul. Śląskiej 17. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@tuzdrowie.pl lub na 

adres administratora. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Mają Państwo prawo do: 

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawienia) swoich 

danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do usunięcia danych 

osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pełna klauzula informacyjna dostępna 

jest poniżej. 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie 

rekrutacyjne do Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA z siedzibą w Gdyni przy ul. 

Śląskiej 17 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez 



Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych 

przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na 

przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA z siedzibą w Gdyni przy ul. 

Śląskiej 17 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów 

przyszłych rekrutacji.” 

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem 

e-mail biuro@tuzdrowie.pl. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie 

rekrutacyjnym 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zw. dalej „RODO” informuje 

się, że: 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 17. 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem 

Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@tuzdrowie.pl   

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 

lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może 

zostać odwołana w dobrowolnym czasie. 

TU Zdrowie S.A. będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach 

pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może 

zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie podmiot działający na zlecenie 

administratora danych tj. podmiot świadczący usługi IT, a także podmioty uprawnione na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa  

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

zakończenia procesu rekrutacji. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla 

celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy. 

Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do 

sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; do usunięcia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu 

pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez 

Państwa innych danych jest dobrowolne. 


