
Praktyki Letnie 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 
Vienna Insurance Group 

 Aleje Jerozolimskie 162, Ochota, Warszawa 

Twój zakres obowiązków 

 Przygotowanie mini projektu związanego ze specyfiką pracy danego Zespołu – temat zostanie 

ustalony na początku praktyk 

 Bieżące wsparcie Zespołu w realizacji zadań związanych z pracą w poszczególnych 

projektach 

Nasze wymagania 

 Status studenta (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, 

ubezpieczenia, marketing) 

 Chęć zdobycia doświadczenia w branży ubezpieczeniowej 

 Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególność MS Excel i MS Power Point) 

 Dobra znajomość języka angielskiego 

 Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków 

 Komunikatywność zaangażowanie i otwartość na nowe rozwiązania 

 Dbałość o najwyższą jakość pracy 

To oferujemy 

 Płatne 2-miesięczne praktyki w miesiącach wakacyjnych (lipiec-sierpień) 

 Możliwość samodzielnego wykonania mini projektu, którego wyniki zostaną zaprezentowane 

pod koniec trwania Programu Praktyk Letnich 

 Zdobycie doświadczenia w międzynarodowej, stabilnej organizacji 

 Wsparcie doświadczonego Opiekuna 

 Udział w całodziennym Dniu Zapoznawczym oraz Dniach Szkoleniowych 

 Przyjazną atmosferę w pracy 

 Zaświadczenie ukończenia Programu Praktyk Letnich oraz referencje 

 Benefity 

 prywatna opieka medyczna 

 dofinansowanie nauki języków 

 dofinansowanie szkoleń i kursów 

 elastyczny czas pracy 

 zniżki na firmowe produkty i usługi 

 program rekomendacji pracowników 

 inicjatywy dobroczynne 

Mamy do zaoferowania praktyki w: 

 Zespół Zarządzania Doświadczeniem Klientów – odpowiada za sukcesywne budowanie 

pozytywnych doświadczeń klientów zarówno w świecie offline, jak i online (projektowanie oraz 

optymalizacja rozwiązań cyfrowych, badania z użytkownikami) 

https://www.pracuj.pl/praca/praktyki-letnie-warszawa%2Coferta%2C1001727212?sug=konto_bd_3_tname_111_tgroup_D#map-frame


 Biuro Postępowań Wewnętrznych - odpowiada za działania prewencyjne w zakresie 

przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej i korupcji 

 Biuro Sprzedaży Ubezpieczeń Życiowych w Zewnętrznych Kanałach Sprzedaży - 

odpowiedzialne za współpracę z zewnętrznymi partnerami biznesowymi w zakresie 

indywidualnych ubezpieczeń na życie oraz realizację planów sprzedażowych 

 Biuro Bancassurance i alternatywnych kanałów dystrybucji - odpowiedzialne za rozwój 

współpracy z partnerami bankowymi i affinity oraz rozwój oferty produktowej i obsługę 

administracyjną sprzedaży 

 Biuro Zarządzania Produktami - odpowiedzialne za kreowanie nowych produktów ubezpieczeń 

na życie adekwatnych do potrzeb rynkowych przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztów i 

rentowności 

 Departament Obsługi Ubezpieczeń Grupowych - odpowiedzialny za wykonywanie prac 

związanych z opracowywaniem wniosków ubezpieczeniowych oraz opracowywanie umów z 

ubezpieczeń grupowych i ubezpieczeń kontynuowanych 
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