
 

 

Aviva: Internal 

Cześć, cieszymy się, że tu jesteś! Zerknij na nasze ogłoszenie Aviva Services Excellence Centre – może pasuje do 

Ciebie lub kogoś z Twoich znajomych? 

 

Zapraszamy Cię do tworzonego centrum eksperckiego zajmującego się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju i ryzykiem 

klimatycznym w grupie AVIVA. W zakresie zadań centrum jest praca nad rozwojem metodologii, budowa i utrzymanie modeli 

obliczeniowych jak i przygotowywaniem raportowania. Centrum będzie blisko współpracować z zespołem Solvency II i mogą pojawić 

się zadania również z tego obszaru. Poszukujemy osób z doświadczeniem z pracy w aktuariacie, ryzyku lub pokrewnym obszarze 

(zarządzanie aktywami, bankowość, inwestycje), umiejętnościami programowania i doświadczeniem w tworzeniu procesów 

raportowych. Wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju i ryzyka klimatycznego nie jest wymagana do rozpoczęcia pracy w zespole. 

 

Twój zakres obowiązków: 

• Rozwój i aktualizacja kalibracji wykorzystywanych w modelu wewnętrznym AVIVA  

• Przygotowywanie narzędzi, raportów i rozwój metodologii związanej z ryzykiem klimatycznym 

• Rozwój metodologii modelu wewnętrznego AVIVA 

• Zarządzanie pracą w przydzielanych projektach i procesach: planowanie pracy, rozdzielanie pracy, dbanie o jakość 

i terminowość 

• Rozwój Pythonowej biblioteki GRACE do przetwarzania i analizy danych 

• Rozwój narzędzi informatycznych w szczególności z wykorzystaniem języków Python, R i VBA  

• Praca nad przygotowaniem odpowiedzi na pytania organów nadzoru 

Nasze wymagania: 

• Wykształcenie wyższe preferowane matematyka, fizyka lub ekonomiczne 

• Znajomość zagadnień Solvency II będzie dużym atutem, mile widziana na poziomie eksperckim  

• Mile widziana licencja aktuariusza 

• Wieloletnie (min. 5 lat) doświadczenie z pracy w aktuariacie, ryzyku lub pokrewnym obszarze (zarządzanie 

aktywami, bankowość, inwestycje) 

• Mile widziane umiejętności zarządzania pracą w projekcie: rozdzielanie pracy, dbanie o jakość i terminowość  

• Mile widziana znajomość zagadnień ryzyka klimatycznego 

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca z klientem anglojęzycznym, tworzenie dokumentacji w języku 

angielskim) 

• Dokładność i pracowitość 

• Umiejętność programowania 

• Znajomość Excela 

• Mile widziane Python, R, VBA, umiejętność programowania obiektowego 

W  Aviva Services Excellence Centre zapewniamy: 

• Umowę o pracę 

• Prywatną opiekę medyczną 

• Kafeteryjny system benefitów 

• Możliwość pracy zdalnej 

• Dodatkowe uprawnienia rodzicielskie 

• Zdalne konsultacje medyczne 

• Elastyczne godziny rozpoczynania pracy 

• Atrakcyjna lokalizacja biura (Metro Dworzec Gdański) 

• Programy wellbeingowe 

• Dostęp do platform e-learningowych 

• Środowisko pracy wspierające różnorodność 

Widzisz już siebie w Aviva Services Excellence Centre? Koniecznie aplikuj!  

Aviva będąc sygnatariuszem Karty Różnorodności stosuje politykę równego traktowania oraz tworzy środowisko pracy przyjazne 

osobom niepełnosprawnym. Od kandydatów/tek nie wymagamy podawania daty urodzenia, stanu cywilnego oraz załączania zdjęć. 

Do aplikowania zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn. 

 
Link to apply: Careers (myworkdayjobs.com) Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji skontaktuj się proszę z Olgą Melnychuk 
(Olga.Melnychuk@aviva.com) 
 
Privacy Policy: Aviva ASEC Poland - Aviva plc 

Senior Actuarial Specialist 
Aviva Group Capital Monitoring and Forecasting Team 

 

Ekspert ds. Aktuarialnych - Zespół Ryzyka 
Klimatycznego 

https://aviva.wd1.myworkdayjobs.com/pl-PL/External/details/Ekspert-ds-Aktuarialnych--ASEC-_R-117827?Location_Country=131d5ac7e3ee4d7b962bdc96e498e412
mailto:Olga.Melnychuk@aviva.com
https://www.aviva.com/careers/about-aviva-asec-poland/

