
 

Supra Brokers S.A. - wiodący broker ubezpieczeniowy na rynku polskim w związku 

z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje ambitnego, doświadczonego, energicznego 

i nastawionego na sukces kandydata na nowe stanowisko: 

 

ASYSTENT/KA BROKERA 

Miejsce pracy: WROCŁAW 

 

Zadania: 

 Udział w bieżącej obsłudze procesu ubezpieczeniowego Klientów spółki 

 Praca z dokumentacją ubezpieczeniową 

 Udział w prowadzeniu procedur wyboru ubezpieczyciela 

 Przygotowywanie wniosków ubezpieczeniowych 

 Kontakt z Klientem i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi 

 Współpraca z brokerem 

Oczekiwania: 

 wykształcenie wyższe 

 znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) 

 umiejętności analityczne 

 obsługa urządzeń biurowych 

Od kandydata oczekujemy: 

 umiejętności pracy w zespole 

 dużej odpowiedzialności za powierzone zadania 

 umiejętności pracy pod presją czasu 

 gotowości do pogłębiania wiedzy z zakresu ubezpieczeń 

 

 

 



 

Oferujemy: 

 współpracę z doświadczonymi brokerami 

 atrakcyjne wynagrodzenie 

 szkolenia zawodowe 

 ścieżkę kariery w kierunku brokera ubezpieczeniowego – oczekiwanie zdanie 

egzaminu brokerskiego 

 szeroki pakiet benefitów pracowniczych 

 pracę w młodym i bardzo dynamicznym zespole 

 

Jeśli jesteś otwarty na rozwój i masz chęć sprostać nowym, zawodowym wyzwaniom – 

aplikuj do nas na adres: rekrutacja@suprabrokers.pl  

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rekrutacja@suprabrokers.pl


 
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH DO CELÓW REKRUTACJI 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w przesłanym przeze 

mnie CV oraz liście motywacyjnym przez Supra Brokers S.A z siedzibą Aleja Śląska 1, 54-118 

Wrocław w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko ASYSTENTA/KI BROKERA .  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w przesłanym przeze 

mnie CV oraz liście motywacyjnym przez Supra Brokers S.A z siedzibą Aleja Śląska 1, 54-118 

Wrocław na potrzeby innych rekrutacji prowadzonych przez firmę w przyszłości.  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACYJNYM 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy 

ulicy Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław. W sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej 

iod@suprabrokers.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 71 777 04 00 lub pisemnie na adres 

siedziby spółki. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: email: 

iod@suprabrokers.pl. 

2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 22 1  Kodeksu Pracy), podanie tych jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.  

3. Inne dane, w tym dane do kontaktu, są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO), podanie tych danych jest dobrowolne, zgodę można odwołać w dowolnym czasie 

pisząc na adres centrala@suprabrokers.pl.  

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli 

zostanie na to wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można odwołać w dowolnym 

czasie pisząc na adres centrala@suprabrokers.pl  

5. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku 

wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – 

przez okres 24 miesięcy. 

6. Dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom oraz odbiorcom, którym 

powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, Podmioty którym 

powierzono przetwarzanie danych osobowych, należą w szczególności do kategorii 

dostawców którzy świadczą takie usługi jak: obsługa informatyczna i udostępnianie 

przestrzeni przechowywania danych, obsługa administracyjna, obsługa księgowa.  

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści 

danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem 

przetwarzaniem danych osobowych. 

8. Dane osobowe nie będą przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(EOG). 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

 


