Rankomat.pl to największa w Polsce porównywarka internetowa, która od 12 lat
pomaga klientom porównać i kupić najlepsze ubezpieczenia samochodu,
nieruchomości, podróży oraz na życie. Każdego dnia dostarczamy naszym
Klientom sprawdzoną wiedzę dotyczącą również kredytów, pożyczek, kont
bankowych, lokat oraz ofert GSM. Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy o
globalnym zasięgu, która prowadzi porównywarki ubezpieczeniowe i finansowe
między innymi w Polsce, Czechach, na Słowacji, w Szwecji, Norwegii, Finlandii
czy Hiszpanii.
Obecnie do naszego zespołu poszukujemy pracownika na stanowisko:

Digital Product Owner
Będziesz odpowiedzialny za:














definiowanie i udoskonalanie produktów wprowadzanych w ramach danej
domeny (ubezpieczenia, finanse itp.),
regularne udostępnianie kolejnych wersji produktów,
przekazywanie odpowiednich informacji (raportów itp.) dla wszystkich
zainteresowanych interesariuszy,
bardzo bliską współpracę z zespołami deweloperskimi,
analizowanie rynkowych trendów pod kątem optymalizacji produktu,
ustalanie priorytetów portfolio produktów w oparciu o wymagania
interesariuszy, bezpieczeństwa i architektury, a także otrzymane SLAs,
jakość backlogu zarówno dla poszczególnych produktów jak i dla całego
portfolio produktów - kompletność wymagań, kryteria akceptacji produktu
itp.,
roadmapę dla całego portfolio produktów,
zarządzanie dokumentacją produktu,
wspieranie Scrum Masterów w celu usunięcia przeszkód oraz
przestrzegania najlepszych praktyk Agile przez zespoły,
zapewnianie zgodności wizji produktu we wszystkich domenach produktu,
zarządzanie estymacjami dla dostarczanego oprogramowania zarówno dla
zmian jak i dla nowych wymagań.

Jesteś idealną osobą, jeśli:







masz co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku Product
Ownera,
znasz produkty w zakresie FinTech i Metodyki Agile-owe, programy do
zarządzania takie tak JIRA, You Track, ClickUp nie stanowią dla Ciebie
wyzwania,
jesteś asertywny/a,
masz motywację do działania i otwarty umysł,
dobrze mówisz w języku angielskim.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

pracę w innowacyjnej, rozwijającej się organizacji, realizującej interesujące
i ciekawe projekty,
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bądź kontrakt b2b - do wyboru,
dostęp do prywatnej opieki medycznej, pakietu sportowego, grupowego
ubezpieczenia na życie,
możliwość pracy zdalnej,
dostęp do niezbędnych szkoleń,
możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku.

Zapoznaj się z informacją o administratorze Twoich danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie prowadzonej rekrutacji jest
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Ubezpieczenia Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w
Warszawie (01-141),ul. Wolska 88 – dalej „Administrator”.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 221 § 1 kodeksu pracy b ęd ą
przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy
w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporz ądzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz ądzenie o
ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowi ązku prawnego
ciążącego na Administratorze danych. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale
konieczne dla wzięcia udziału w rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane je żeli wyrazi Pani/Pan
na to dobrowolną zgodę. Za wyrażenie zgody uznaje si ę przesłanie dokumentu
rekrutacyjnego (w postaci CV) wraz ze zdjęciem (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w
zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie
wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstaw ą niekorzystnego
traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniaj ącej odmow ę
zatrudnienia).
Zgoda, o której w pkt. 3 może zostać cofni ęta w ka żdej chwili bez wpływu na zgodno ść z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni ęciem. Zgod ę
można
cofnąć
korzystając
z
formularza
cofnięcia
zgody
w
ramach
zakładki www.rankomat.pl/formularz-odstapienia
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji b ęd ą przetwarzane przez okres
3 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostan ą
niezwłocznie usunięte.
Przewidywane kategorie odbiorców danych:, pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza
decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dost ępu do danych osobowych
dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu tak że
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz ędu Ochrony Danych
Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, który jest upowa żniony do działania
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, umo żliwiaj ąc z nim kontakt
według następujących danych kontaktowych:
1. iod@rankomat.pl, lub
2. Rankomat ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

