
 

Ekspert ds. Modeli / Data Scientist (rekrutacja online) 

Miejsce pracy: Warszawa 

Nr ref.:  000011988 

Twój zakres obowiązków 

 Wsparcie procesu oceny metodyki modeli wyceny instrumentów finansowych, ryzyka rynkowego  

i kredytowego, wymogów kapitałowych (założeń, koncepcji, technik obliczeniowych) 

 Wsparcie procesu oceny etapów budowy i administrowania modelem (w tym implementacji i danych 

wejściowych) 

 Proponowanie usprawnień walidowanych modeli 

 Rozwój metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie walidacji 

 Udział w procesie doskonalenia standardów zarządzania modelami i ryzykiem modeli 

 

Nasze wymagania 

 

 Min. 2 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem lub wyceny instrumentów finansowych (mile 

widziane w zakresie modelowania) lub w audycie tych obszarów 

 Znajomość metod ilościowych stosowanych w modelowaniu (matematyka finansowa, rachunek 

prawdopodobieństwa, statystyka) 

 Umiejętność programowania w np. Python lub R 

 Wykształcenie wyższe o profilu ilościowym: matematycznym, ekonomicznym, informatycznym lub 

podobnym 

 Nastawienie na zdobywanie wiedzy, samodzielność, zaangażowanie 

 

To oferujemy 
 

 Umowa o pracę 

 Atrakcyjny system wynagradzania 

 Profesjonalne szkolenia zewnętrzne oraz udział w wewnętrznych programach szkoleniowych 

 Opieka medyczna w PZU Zdrowie 

 Program emerytalny i zniżki na wybrane produkty ubezpieczeniowe PZU 

 Benefity pozapłacowe m.in. karta sportowa, bilety do kin i teatrów, vouchery zakupowe 

 Możliwość rozwoju pasji sportowych w ramach licznych sekcji PZU Sport Team (od badmintona – po 

żeglarstwo) 
 

Aplikuj przesyłając swoje cv na adres agrzechnik@pzu.pl i spotkaj się z nami na rozmowie rekrutacyjnej 

online. Chcesz wiedzieć więcej o ofercie? Skontaktuj się ze mną na linkedin – https://linkd.pl/pdcad  

 

Więcej ofert pracy w PZU znajdziesz na www.pzu.pl/kariera 
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Przesłanie do Spółek z Grupy PZU danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 1 Kodeksu 

pracy (tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do 

korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz innych, których pracodawca 

żąda w związku z realizacją obowiązku wynikającego z przepisu prawa, stanowi zgodę na przetwarzanie tych 

danych przez Spółki z Grupy PZU w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.  

 

Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zechce Pani/Pan, z własnej inicjatywy, zawrzeć informacje, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, np. o stanie zdrowia) prosimy o zamieszczenie w przesyłanym 

zgłoszeniu treści poniższej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółki z Grupy PZU moich danych 

osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w zakresie jaki przekazałam/em Spółkom z własnej 

inicjatywy w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym”. 

 

Informacja Administratora danych osobowych dla Kandydata do pracy 

[Administratorzy] 

Administratorami danych osobowych są Spółki PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Zdrowie 

SA, TUW PZUW, PZU Pomoc SA, PZU CO SA, PZU Cash SA, PZU Finanse Sp. z o.o., Tower Inwestycje Sp. z o.o. 

Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na 

niżej wskazane adresy siedzib administratorów. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych 

osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonymi przez administratorów Inspektorami Ochrony 

Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adresy e-mail lub pisemnie na adresy 

korespondencyjne wskazane poniżej.  

[Przetwarzanie danych] 

Administratorzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane w celu:  

przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest: w zakresie danych 

osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorach (przepisy prawa pracy); oraz zgoda na przetwarzanie w tym celu przekazanych 

przez Panią/Pana danych osobowych wykraczających poza dane wskazane w art. 221 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. kodeks pracy, w tym danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, np. o stanie 

zdrowia),przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 

do realizacji powyższych celów. 

[Okres przechowywania danych] 

W przypadku udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 

14 dni od dnia jego zakończenia. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach 

rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.  

[Przekazywanie danych] 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania 

tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, biurom pośrednictwa 

pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie 

zgodnie z poleceniami administratorów. 

[Pani/Pana prawa] 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych 

osobowych, tj. do otrzymania od administratorów Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane 

innemu administratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym 

czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU, ul. Postępu 18a, 02-

676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z 

administratorami lub z wyznaczonym przez Spółki Inspektorami Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych 

poniżej danych kontaktowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W 

Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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[Administratorzy i dane kontaktowe administratorów i Inspektorów Ochrony Danych] 

PZU SA administrator: PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa  

IOD: PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODpzu@pzu.pl 

PZU Życie SA PZU Życie SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 

IOD: PZU Życie SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODpzu@pzu.pl 

PTE PZU SA administrator: PTE PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 

IOD: PTE PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODpte@pzu.pl 

TFI PZU SA administrator: TFI PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 

IOD: TFI PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODtfi@pzu.pl 

PZU Zdrowie SA administrator: PZU Zdrowie SA, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa 

IOD: PZU Zdrowie SA, IOD, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa; e-mail: IODzdrowie@pzu.pl 

TUW PZUW administrator: TUW PZUW, ul. Ogrodowa 58, 00-876Warszawa  

IOD: TUW PZUW, IOD, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa; e-mail: iod@tuwpzuw.pl 

PZU Pomoc SA administrator: PZU Pomoc SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 

IOD: PZU Pomoc SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODpomoc@pzu.pl 

PZU CO SA administrator: PZU CO SA, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa 

IOD: PZU CO SA, IOD, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa; e-mail: IODco@pzu.pl 

PZU Cash SA administrator: PZU Cash SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa  

IOD: PZU Cash SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODcash@pzu.pl 

PZU Finanse Sp. z o.o. administrator: PZU Finanse Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 

Tower Inwestycje Sp. z o.o. administrator: Tower Inwestycje Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876Warszawa  

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na współadministrowanie rekrutacyjnej bazy danych 

przez wskazane podmioty z Grupy PZU, w przypadku niewyrażenia zgody – aplikacja powinna zostać przesłana 

listownie. Zgłoszenie zostanie przekazane do tej Spółki, która prowadzi rekrutację na stanowisko wskazane w 

ogłoszeniu rekrutacyjnym. 

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej 

wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl 

albo pismo na adres PZU, Biuro Zarządzania Kadrami, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
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