Prisanalytiker/aktuar Pensjon
SpareBank 1 Gruppen er eid av SpareBank 1-alliansen,
Norges nest største finansaktør. Bankene i alliansen er
selvstendige regionale- og lokale enheter, som tilbyr et
fullverdig spekter av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter i sine
markeder. SpareBank 1 Gruppen leverer attraktive produkter og tjenester med fokus på gode
kundeopplevelser til SpareBank 1-alliansen. Det jobber om lag 6.500 medarbeidere i
SpareBank 1-alliansen, hvorav ca 1.200 i SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper.
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SpareBank 1 Forsikring er en heleid virksomhet innen SpareBank 1 Gruppen. Vi er 650 høyt
motiverte og kompetente ansatte som kontinuerlig jobber for å ha de mest fornøyde kundene.
Vi søker en motivert og proaktiv prisanalytiker. Erfaring fra statistisk dataanalyse og modellering samt erfaring
og/eller interesse for produktutvikling ønskes. Stillingen tilhører avdeling Produkt Pensjon som har ansvar for å
videreutvikle og realisere selskapets strategi innen pensjonsprodukter som bl.a. innskuddspensjon og
hybridpensjon innenfor det private næringsliv. I tillegg har avdelingen ansvaret for den forsikringstekniske
lønnsomheten.
Produkt Pensjon tilhører forretningsområdet Produkt & Analyse hvor dynamisk resultatstyring, bruk av
business intelligence informasjonsløsninger, smart produktutvikling og dataanalysebasert prising er sentrale
stikkord for å realisere våre og kanskje også dine ambisjoner.

Vegard Stenersen
Leder Produkt Pensjon
416 13 361

Søkekriterier:
Sted
SpareBank 1 Gruppen Oslo
Bransje
Bank / Finans
Fagfelt
Aktuar

Vi tilbyr spennende utfordringer og gode utviklingsmuligheter i et godt arbeidsmiljø. Vi legger særlig vekt på å
dyrke kompetanseutvikling både i bredden og i dybden.

Rolle
Medarbeider

Stillingen rapporterer til leder Produkt Pensjon.

Arbeidssted:

Arbeidsoppgaver

Hammersborggt. 2, 0255
Oslo

ta et hovedansvar for å videreutvikle og realisere selskapets produktstrategi for henholdsvis ytelsespensjon og
hybridpensjon gjennom utvikling av nye løsninger for risiko- og markedstaktisk prising (både langs produktog kundedimensjonen) og underwriting policy/tegningsregler
utvikle, vedlikeholde og validere prismodeller per produkt, konsept og kundesegment
bistå i utvikling av produkter og produktvedlikehold
utarbeide mål og prognoser for forsikringslønnsomhet for aktuelle produkter
bistå andre enheter med støttende analyser og konsekvensutredninger, samt være en god sparringspartner for
andre forretningsområder

Kvalifikasjoner
universitets-/høyskoleutdannelse på masternivå – fortrinnsvis aktuar/statistiker/matematiker
relevant erfaring kan kompensere for manglende kvalifikasjoner
gode kunnskaper om statistisk metode, analyse og modellering
forsikringskompetanse med relevant erfaring innen Pensjonsforsikringer (ytelsespensjon, innskuddspensjon
eller hybridpensjon)
erfaring med ulike modellerings-, analyse- og visualiseringsverktøy
erfaring med eller ha interesse for produktutvikling og produktvedlikehold
god forretningsforståelse

Personlige egenskaper
analytisk sterk
gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
resultatorientert med vilje til å påta seg ansvar
engasjert, motivert og målrettet
sterk gjennomføringsevne

Vi tilbyr
konkurransedyktige betingelser
utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
gode muligheter for faglig og personlig utvikling
moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum med tilgang til treningsfasiliteter og bedriftsidrettslag
gode pensjons- og forsikringsordninger, samt gunstige lånebetingelser

Vis arbeidssted i større
kart

