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OBOS-konsernet har mer enn 2 500 ansatte og omsatte i 2015 for 9,5 mrd.
kroner. OBOS er en innovativ organisasjon som driver virksomhet innen
eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning, eiendomsmegling, bank og
forsikring, samt en vesentlig investeringsvirksomhet.
Vi er landets største boligbyggelag med nesten 400 000 medlemmer. Det er
stor aktivitet og vekst i konsernet.

Nøkkelinformasjon:
Annonsør:
OBOS-konsernet
Ref. nr.: 3024647192
Fast
Antall stillinger: 1

www.obos.no

OBOS Forsikring AS har siden starten i 2007 forsikret boligselskaper og fikk høsten 2015 utvidet konsesjon til
salg av forsikringer til privatpersoner. OBOS Forsikring forventer betydelig vekst i årene fremover med satsning
både mot privatmarkedet og boligselskapene. Selskapet er under utvikling og har 31 ansatte, hvorav 21 på
hovedkontoret i Oslo.
Til ny nyopprettet stilling søkes det nå etter en aktuar med erfaring som kan være med å styrke vårt dyktige og
engasjerte team.

Kontaktinfo:
Morten Folkeson
Risk Manager
(+47) 92823954

Søkekriterier:

Arbeidsoppgaver
Beregning av forsikringstekniske avsetninger/skadereserver
Rapportering internt og eksternt
Utarbeidelse av prognoser og oppfølging av lønnsomhet
Bidragsyter i Solvens II-arbeidet
Prising av forsikringsprodukter
Bistå andre funksjoner i selskapet

Sted
Oslo
Bransje
Forsikring
Fagfelt
Rådgivning
Rolle
Medarbeider

Kvalifikasjoner
Mastergrad eller tilsvarende i aktuarfag/statistikk/matematikk
Gjerne tidligere erfaring fra aktuararbeid
Kjennskap til programmeringsverktøyet SAS eller annet analyseverktøy
God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Arbeidssted:
Hammersborg torg 1, 0129
Oslo

Utdanningsretning
Annet

Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper
Analytisk og systematisk
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Selvstendig
Utadvendt, initiativrik og godt humør

Vi tilbyr
Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter hos en betydelig samfunnsaktør innenfor bolig- og
næringsutvikling i Norge
Hyggelige kollegaer i en avdeling preget av engasjement og høyt faglig nivå
Gode pensjonsvilkår og forsikringsordninger
Gunstige private låne- og forsikringsvilkår som OBOS-ansatt
Godt tilbud om sosiale aktiviteter på fritiden gjennom OBOS-klubben og OBOS’ idrettslag, inklusive
tilgang på hyggelige firmahytter og leiligheter i inn- og utland
Arbeidssted på Hammersborg torg, sentralt i Oslo sentrum

Vis arbeidssted i større
kart

