PKO Ubezpieczenia poszukuje kandydatów do pracy
w Centrum Innowacji na stanowisko:

Lider ds. Innowacji
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: Inno1/12/2017

Szukamy osoby, która:
• poprowadzi zespół odpowiedzialny za innowacje,
• zaproponuje innowacyjne rozwiązania do wdrożenia w Spółce,
• nawiąże współprace ze start’up-ami, oceni ich rozwiązania oraz zarekomenduje te, które zapewnią rozwój Spółki
zgodny z przyjętymi kierunkami strategicznymi,
• przeprowadzi pilotażowe wdrożenia innowacji,
• będzie analizować trendy Insurtech i Fintech,
• rozwinie współpracę z organizacją w celu znalezienia miejsc do optymalizacji.

Jeśli:
• świadomie poruszasz się w obszarze innowacji,
• z satysfakcją poszukujesz nowych rozwiązań i generujesz nieszablonowe pomysły,
• umiesz tworzyć analizy oraz proponować sposoby oceny innowacji do wdrożenia,
• jest otwarty/ta na współpracę ze start-up’ami i firmami z branży technologicznej,
• umiesz znaleźć wspólny język z IT,
• nie są ci obce rozwiązania: blockchain, IoT, AI, sieci neuronowe, Cloud, BI, Bot, machine learning i inne.

Oferujemy:
• możliwość ciekawej pracy w innowacyjnym środowisku,
• samodzielne i odpowiedzialne stanowisko pracy zapewniające rozwój zawodowy,
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, Pracowniczy Program Emerytalny, system kafeteryjny),
• pracę w siedzibie Spółki w centrum Warszawy, możliwość wyjazdów i uczestniczenia w konferencjach i eventach
innowacyjnych.
Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy kierować na skrzynkę email: rekrutacja@pkoubezpieczenia.pl z dopiskiem w polu „Temat” wiadomości „Inno1/12/2017”
W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oświadczam , że zostałem
poinformowany iż administratorem danych osobowych dobrowolnie udostępnionych przeze mnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52 oraz PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie
przy ul. Puławskiej 15. Poinformowano mnie o prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Poinformowano mnie, że dane osobowe nie będą przekazywane innym
odbiorcom.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

