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Vi er i vekst og søker nå etter en ny kollega til å styrke Deloittes Aktuarteam, med fokus på skade, liv, pensjon,
innenfor solvens II, risikostyring, reservering og regnskap.
Hva blir din rolle?
Som manager i Deloitte vil du inneha en ledende rolle ut mot våre kunder innenfor områder som skade-,
livsforsikring og pensjon. Det forventes at du tar ansvar for å lede et team av spesialister, hvor du skal ha fokus
på både den forretningsmessige siden av arbeidet, så vel som det tekniske. Du vil også være ansvarlig for
igangsettelse og avslutning av prosjekter, og sørge for at det hele teamet leverer er av høy kvalitet.
Du kan forvente noe reiseaktivitet, primært i Norden.
Sentrale arbeidsoppgaver
Reservering
Rådgivning om:
Solvens II
Risikostyring
Etterregning av reserver
Risikomargen
Embedded Value
Nye regnskapsregler herunder bl.a. overgang til IFRS fase II
Oppstart og refinansiering av selskaper
Implementering av nye prosesser og forretningskonsepter
Generell revisjonsstøtte
Verdiansettelse av skade- eller livsforsikringsselskaper

Hvem er vi på jakt etter?
Vi ser primært etter deg med erfaring innenfor aktuaryrket, og som gjerne har jobbet med varierte
forsikringsrelaterte problemstillinger. Som person er du tillitsfull, lærenem og setter pris på å arbeide i team på
tvers av fagområder. Du har vilje og evne til å lære nye ting, arbeider strukturert og målrettet, og er i stand til å
forklare ditt arbeid på en forståelig og anvendelig måte.
Kvalifikasjoner
Fortrinnsvis 5 til 10 års erfaring innenfor aktuaryrket
Høy aktuarfaglig kompetanse
Gjerne prosjektledererfaring
God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
Fordelaktig om du behersker svensk eller dansk
Hva kan vi tilby deg?
I Deloitte får du utfordrende og inspirerende arbeidsoppgaver med stor innflytelse på din egen hverdag. Du vil bli
en del av et sterkt aktuarfaglig miljø og få muligheten til å arbeide med leddende aktører innenfor den nordiske
forsikringsbransjen. Vi er opptatt av å ha dyktige medarbeidere som trives, og tilbyr alle våre medarbeidere et
spesialisert utviklingsløp. Vi er også kjent for vårt gode arbeidsmiljø og kan tilby et variert tilbud til ansatte
innen kultur, idrett og sosiale aktiviteter.
Hvem er vi
Actuarial, Risk & Advanced Analytics er Nordens største aktuarpraksis, som består av rundt 20 dyktige personer
fordelt på København, Oslo og Stockholm, med base i København. Avdelingen tilbyr rådgivning og
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konsulentbistand i forbindelse med arbeidsoppgaver av forsikringsteknisk og analytisk art – herunder områder
som livsforsikring, skadeforsikring, pensjon, forsikringsanalyse og risikostyring.
Søk i dag!
Send oss din søknad i dag ved å benytte deg av vårt elektroniske søknadskjema. For å bli vurdert må CV,
relevante attester, vitnemål/karakterutskrifter fra videregående skole og høyere utdannelse lastes opp som vedlegg
til søknaden.
Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe i Deloitte? Gå inn på karriereside.
Vi ser frem til å høre fra deg!
________________________________________________________________________________
Til informasjon benytter vi oss av testverktøy fra Cut-e som en del av vår rekrutteringsprosess. Kvalifiserte
kandidater vil få tilsendt disse testene og mer informasjon om videre prosess.
Bakgrunnssjekk: Deloitte AS foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV
og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av HireRight. Bakgrunnssjekk
gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren og aktuelle kandidater vil motta nærmere informasjon om dette.

