
 
 

 

 

Position: Actuarial Analyst - 0-3 years experience (Life / Non-life) 

Location: Warsaw, Poland 

The Warsaw office of Milliman is looking for bright, enthusiastic and qualified candidates to 

work in their consulting practice. 

Who We Are 

Founded in 1947, Milliman is one of the largest actuarial firms with offices around the globe, 

delivering market-leading services and solutions to clients worldwide. We help companies 

take on some of the most critical and complex issues, including retirement funding and 

healthcare financing, risk management and regulatory compliance, data analytics and 

business transformation. 

We hire the best in the business and offer a work environment that is client-focused and 

encouraging of creativity and problem solving to meet and exceed our clients’ expectations. 

It's about personal responsibility, creativity, and flexibility. We believe great work happens in 

great work environments. Our culture is highly collaborative with value placed on high 

quality work and client service. 

Your Role/What You’ll Do 

The candidate should be bright, hard-working and able to maintain client relations. High 

energy, creativity and a good work ethic are musts. 

As part of a team with a range of skills and experience, the successful candidate will have 

the chance to get involved in a wide variety of work including: 

 Financial modelling. 

 Merger and acquisition activity 

 Product development and pricing 

 Strategy consulting 

 Reserving and financial reporting 

 Risk management 

 All aspects of Solvency II including Pillars 1, 2 and 3 

 IFRS 17 

Your Qualifications 

As a consulting actuary, the successful candidate should have excellent time management, 

organizational, and analytical skills in addition to the following key requirements: 

 Strong quantitative background 

 Committed to actively pursuing actuarial designation from a recognized actuarial 

association 

 Have a good level of written and spoken English 

 Proficiency with spreadsheets and database applications (Microsoft Office products) 

 Knowledge of Python, R, SQL, SAS, Prophet or other actuarial software is a plus 

 Have a client focused attitude and excellent communication skills and be capable of 

working in a diverse and international team 



 

 

In return successful candidates can expect: 

 Competitive basic salary depending on experience 

 Flexible work environment 

 The chance to receive significant performance related bonuses and incentives 

 Exposure to a wide range of clients, markets and consulting assignments 

 Actuarial study support package 

 The possibility of rapid promotion prospects in a fast growing company 

 Opportunities to gain international experience and exposure 

 The chance to be creative and innovative in finding solutions for clients. 

Additional information 

To apply: please apply at careers.milliman.com with your resume along with a covering 

letter explaining your interest in the role and the GDPR declaration below.  

If you prefer to contact directly or have any questions please reach out to Marcin 

Krzykowski at marcin.krzykowski@milliman.com or +48 600 089 904. 

https://careers.milliman.com/
mailto:marcin.krzykowski@milliman.com


 

 

Wysłanie wniosku o zatrudnienie do firmy Milliman Sp. z o.o., której siedziba znajduje się pod adresem 
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa („Milliman”), oznacza przekazanie Państwa danych osobowych 
(imię, nazwisko, adres, numer telefonu, życiorys, referencje zawodowe, dyplomy i dotychczasowe 
doświadczenia zawodowe) („Dane”) do firmy Milliman oraz przetwarzanie tych Danych przez Milliman 
w uzasadnionym celu dotyczącym oceny Państwa wniosku o zatrudnienie w firmie Milliman. To przekazanie 
i późniejsze Przetwarzanie Danych jest zgodne z obowiązkami określonymi w Ogólnym rozporządzeniu 
o ochronie danych („RODO”) i lokalnymi przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Państwa kraju 
(łącznie „Przepisy o ochronie danych”). W tym kontekście firma Milliman pełni rolę administratora Państwa 
danych i zobowiązuje się do przetwarzania Państwa danych w warunkach poufności i bezpieczeństwa, które 
są zgodne z przepisami o ochronie danych. Ocena Państwa wniosku przez firmę Milliman może wymagać 
przekazania Państwa danych do spółki macierzystej Milliman w USA ze względu na centralizację niektórych 
usług utrzymania i bezpieczeństwa IT firmy Milliman oraz świadczenie usług zarządzania zasobami ludzkimi 
przez spółkę macierzystą. Takie przekazanie podlega gwarancjom umownym, które zapewniają ochronę 
Państwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Państwa Dane mogą być również 
przetwarzane przez lokalnych i międzynarodowych dostawców usług IT i zabezpieczeń firmy Milliman, jeśli 
jest to konieczne, a także przez usługodawców w dziedzinie zasobów ludzkich, w celu rozpatrzenia Państwa 
wniosku. Wszyscy wyżej wymienieni usługodawcy działają jako podmioty przetwarzające dane firmy Milliman 
i zobowiązują się do przestrzegania udokumentowanych instrukcji Milliman. Usługodawcy podejmują 
określone zobowiązania wobec firmy Milliman poprzez zawarcie umów o zachowaniu poufności i podjęcie 
wszelkich odpowiednich środków zapewniających, że Państwa dane są przetwarzane i przechowywane 
zgodnie z przepisami o ochronie danych. Państwa dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne 
dla rozpatrzenia Państwa wniosku i zostaną zniszczone w ciągu 24 miesięcy od zakończenia oceny Państwa 
wniosku. Okres 24 miesięcy jest niezbędny, aby firma Milliman zachowała dowód otrzymania i rozpatrzenia 
Państwa wniosku w odniesieniu do usług świadczonych przez usługodawców zewnętrznych (profesjonalne 
firmy rekrutacyjne) oraz aby zabezpieczyć się na wypadek przyszłych roszczeń. Z zastrzeżeniem poniższej 
zgody, możemy również przetwarzać Państwa Dane w celu przesyłania do Państwa informacji o wszelkich 
innych ofertach pracy w firmie Milliman, które mogą Państwa zainteresować w tym samym maksymalnym 
okresie wskazanym powyżej. Państwa dane będą przechowywane w najbardziej odpowiednich warunkach 
bezpieczeństwa i poufności przez cały okres przechowywania. Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę 
w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail do inspektora ochrony danych firmy Milliman na 
następujący adres: data.protection@milliman.com. Jeśli zamierzają Państwo uzyskać dodatkowe informacje 
lub aby skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia swoich danych lub prawa do ograniczenia 
przetwarzania i/lub prawa do przeniesienia danych, należy również przesłać odpowiedni wniosek na adres 
e-mail podany powyżej. Firma Milliman zobowiązuje się odpowiedzieć na Państwa zapytanie bez zbędnej 
zwłoki, a w każdym przypadku w terminie jednego miesiąca od Państwa zapytania. Firma Milliman informuje 
również, że w każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu ochrony danych właściwego dla tego 
typu skarg w Państwa kraju.  
 
 
Data:   ______________________________  
 
Imię i nazwisko kandydata:   ______________________________  

Podpis kandydata:  ______________________________  

Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez firmę Milliman w sprawie oferty pracy, która mogłaby 
mnie zainteresować na warunkach określonych powyżej (czyli w maksymalnym okresie 2 lat od zakończenia 
oceny mojego wniosku)  TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 


