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VOTUM S.A. jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej podmiotem oferującym kompleksową 
pomoc w sprawach odszkodowawczych. W ciągu dziesięciu lat działalności firma reprezentowała  
w sporach z ubezpieczycielami liczne grono zadowolonych Klientów. Zaufało nam blisko 170 000 osób. 
Spółka w grudniu 2010 roku zadebiutowała na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm VOTUM S.A. ugruntowało swoją  
pozycję na rynku odszkodowań. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Asystent w Dziale
Korespondencji (m/k)

Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: V/ADzK/15

Dział Korespondencji funkcjonuje w ramach Departamentu Organizacyjnego i odpowiada za ewidencjo-
nowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym przede wszystkim za organizację obiegu 
wpływających do spółki spraw naszych klientów oraz dokumentacji przedstawicieli. Do zadań osoby za-
trudnionej na stanowisku Asystenta w Dziale Korespondencji będzie należeć przyjmowanie, segregowanie 
i ewidencjonowanie w systemie komputerowym dokumentów wpływających do firmy.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe lub rozpoczęte studia,

• biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz sprzętu biurowego: skaner, kserokopiarka, faks, 

• dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu,

• dokładność i zaangażowanie,

• umiejętność pracy w zespole,

• wysoka kultura osobista, 

• mile widziane doświadczenie w ewidencjonowaniu sporej ilości dokumentacji.

Oferujemy:

• pracę w stabilnej spółce notowanej na GPW,

• pakiet socjalny,

• zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat, 

• pracę w godzinach 8:00- 16:00,

• miejsce pracy zlokalizowane w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
hr@votum-sa.pl z podanym w temacie nr ref.: V/ADzK/15.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).


