
 

W przypadku przesyłania CV na wyżej wymienione stanowisko prosimy o umieszczenie w CV poniższej zgody: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez TUZ Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie ul. Bokserska 66 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.  
W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez TUZ Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie ul. Bokserska 66 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych 
na inne stanowiska pracy w spółce TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. 

 

Dobra praca? Jest TUZ, tuż. W takiej firmie jeszcze nie pracowałeś. Bo drugiej takiej nie ma. Żadna 

inna firma w historii ubezpieczeń w Polsce nie zmieniła się tak bardzo i tak korzystnie jak TUZ. Efekty? 

Rynek ubezpieczeń zmalał, a TUZ urósł. Do tego dostał nagrodę z KNF za mediacje, czyli szczególnie 

przychylne traktowanie Klientów. „Bądź uczciwy jak TUZ” – to tytuł z „Gazety Ubezpieczeniowej” i nasze 

motto. Nasze, czyli firmy, której prezes został uznany Menedżerem Roku 2019. „O TUZ to się mówi” – 

zauważa prasa. A teraz poszukaj drugiej takiej firmy albo zgłoś się do nas, oTUZ to! 

 

Młodszy specjalista ds. ubezpieczeń rolnych  

(płatny staż) 
 

Czekamy na Ciebie jeśli: 

 jesteś absolwentem/absolwentką lub studentem/studentką ostatniego roku jednego 
z kierunków: rolnictwo, biologia lub ekonomia; 

 bardzo dobrze znasz MS Office; 
 bardzo dobrze znasz język angielski; 
 znasz branżę ubezpieczeniową (mile widziane, ale nie jest to warunek konieczny). 

Oferujemy: 

 pełen ciekawych wyzwań płatny staż  (z możliwością zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę); 
 atrakcyjną ścieżkę rozwoju; 
 wdrożenie i przeszkolenie do wykonywania powierzonych zadań; 
 dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz ubezpieczenia grupowego; 
 możliwość zakupu ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych na preferencyjnych 

warunkach. 

 

Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@tuz.pl z dopiskiem „staż” i dołącz do nas! 


