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Statens pensjonskasse er Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon. Vi
forvalter pensjonsrettigheter på ca. 492 milliarder kroner for 1 480 virksomheter og
over én million medlemmer. Vi har 400 ansatte og holder til i nyoppførte lokaler på
Skøyen i Oslo. Virksomheten er organisert i fire forretningsområder og fire
støtte-/stabsområder.

Sjefaktuar leder aktuarseksjonen i SPK og rapporter til direktøren for forsikrings- og produktområdet.
Aktuarseksjonen består av to avdelinger, én med ansvar for løpende leveranser og én med ansvar for
utviklingsaktiviteter. Tilsammen er det 12 medarbeidere i seksjonen. Sjefaktuar inngår i forsikrings- og
produktområdets ledergruppe, som totalt består av fem ledere.
Offentlig tjenestepensjon står ovenfor en større reform, som i stor grad vil berør våre leveranser og systemer på
premiesiden. Sjefaktuar har en sentral rolle i både utredningsarbeidet og gjennomføring av reformen. En viktig
oppgave er å ha tett og god dialog med vårt eierdepartement, Arbeids- og sosialdepartementet.
Som landets største leverandør av offentlig tjenestepensjon, og som departementets rådgiver i pensjonsfaglige
spørsmål, har vi et viktig samfunnsoppdrag. I tillegg til å være dyktige «tallknusere», må våre aktuarer
samarbeide godt med andre fagmiljøer. Som deres sjef må du være tydelig, sette klare mål og vise vei slik at
målene nås.

Arbeidsoppgaver
Faglig ansvarlig for tariffer, beregninger og leveranser innenfor premieområdet
Lede, motivere og utvikle medarbeiderne i aktuarseksjonen
Være pådriver for kunde- og forretningsorientering av våre leveranser
Ivareta god tett dialog med eksterne samarbeidspartnere, spesielt Arbeids- og sosialdepartementet
Legge til rette for god samhandling og godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Nøkkelinformasjon:
Annonsør:
Statens pensjonskasse
Ref. nr.: 16/041846
Fast
Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:
Ole Martin Sørlie
Områdedirektør
(+47) 934 07 095

Søkekriterier:
Sted
Oslo
Bransje
Stat
Fagfelt
Ledelse
Rolle
Leder

Arbeidssted:
Verkstedveien 1, 0277 Oslo

Aktuarkompetanse
Sterke analytiske egenskaper
Minimum fem års erfaring fra liv- og pensjonsområdet
Erfaring fra arbeid med premieberegning, forsikringstekniske oppgjør og utvikling av systemer for
pensjonsadministrasjon
Ledererfaring med dokumentert gode resultater

Personlige egenskaper
God samarbeidsevne – flink til å skape gode relasjoner og like å jobbe i team
Initiativrik – se hva som bør gjøres og få det gjort
Strukturert og systematisk arbeidsform
God til å formidle både muntlig og skriftlig
Sterke analytiske ferdigheter
Trygg og endringsvillig

Vi tilbyr
Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
Konkurransedyktige betingelser og store utviklingsmuligheter
En av Norges beste pensjonsordninger
Gunstig boliglån og gode forsikringsordninger

Vis arbeidssted i større
kart

