Gabler er en kompetansebedrift innen områdene pensjon, investeringer, forsikring og rådgivning. Våre
kunder består av rundt 60 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner og virksomheter,
kommuner og energiselskaper, stiftelser og investeringsselskaper. Fra starten i 1988 har vi vokst til mer
enn 110 ansatte, har 220 millioner kroner i omsetning og leverer gode resultater.

Aktuar til pensjonskasser
Arbeidsgiver: Gabler
Stillingstittel: Aktuar
Sted: Oslo
Søknadsfrist: 15. juni 2016
Varighet: Fast
Stillingen
Vi utvider og søker nå etter en aktuar for
pensjonskasser. Pensjonskasser står overfor en
spennende utvikling hvor Gabler ønsker å ha en
aktiv rolle.
Målet er å utvikle deg til å bli en ressursperson
innenfor dette området.
Hovedoppgaver og ansvar
Du vil ha rollen som ansvarshavende aktuar for
pensjonskasser, både pensjonskasser med
offentlig og privat tjenestepensjon.
I dette ligger ansvar for at forsikringsteknisk
beregnede størrelser fastsettes etter vedtekter,
lover, forskrifter og avtaler i pensjonskassene.
Korrekte og rettidige forsikringstekniske
årsoppgjør/delårsoppgjør er en del av
arbeidsoppgavene. Stresstesting og
solvenskontroll er naturlige ansvarsområder.
En viktig oppgave blir å bidra til fruktbart
arbeid i pensjonskassenes styrer, slik at
pensjonskassene er tilpasset endringer i
regelverket og nye produkter.
Deltagelse i ulike faglige prosjekter og
rådgivningsoppdrag.

Ønskede kvalifikasjoner
Vi søker en kandidat som:







kan presentere i styremøter på en faglig
trygg måte
kan dele erfaringer og lære bort til
andre
har god aktuarteknisk forståelse
behersker Excel
behersker eller har evne til å sette seg
inn i SQL
har tydelig kommersiell forståelse

Erfaring med offentlig og/eller privat
tjenestepensjon er en fordel, ikke et krav.

Personlige egenskaper
Gabler tror på frihet under ansvar. Vi ser etter
en person som arbeider selvstendig og utvikler
sin rolle.
Vi er en flat organisasjon hvor tett samarbeid
og åpen kommunikasjon er sentrale elementer.
Du må ha en utadvendt og serviceinnstilt
holdning til kunder og kolleger.
En analytisk tilnærming til problemstillinger er
essensielt og du trives med detaljer og
nøyaktighet.
Vi tilbyr
- En jobb i et solid selskap med et av Norges
sterkeste fagmiljøer innen pensjon og
investering
- Kompetansebygging innen pensjonsfaget
- Gode lønn- og pensjonsbetingelser
- Spennende utfordringer

Spørsmål om stillingen
Kontaktperson: Peder Sunde
Stillingstittel: Direktør Gabler Pension Services
Telefon: 950 21 284

Kontaktperson: Hanne Langseth
Stillingstittel: Leder aktuar og NRS
Telefon: 934 07 377

