Aon Norway AS

Rådgiver: Aktuar – Statistiker - Analytiker
Aon Norway er i vekst og vi søker aktuar, matematiker, statistiker eller tilsvarende til eksisterende og
nye satsningsområder innenfor pensjon og pensjonsøkonomi. Arbeidsplass er på vårt hovedkontor
midt i Oslo sentrum. Hos Aon vil du møte dyktige kollegaer og inspirerende norske og internasjonale
kunder i både privat og offentlig sektor. Du vil få en variert og hektisk hverdag og ikke minst være en
del av et internasjonalt selskap som er ledende i utviklingen av fagområdene innen pensjon. Dersom
du har relevant bakgrunn, pågangsmot og utviklingsambisjoner, vil vi gjerne høre fra deg!
Arbeidsoppgaver
• Vedlikehold og videreutvikling av Aons aktuarielle beregningsmodeller
• Utvikling av forsikringstekniske analyseverktøy til bruk i rådgivning
• Beregning av pensjonsforpliktelser og formidling av dette til Aons kunder
• Utføre skreddersydde beregninger
• Vedlikeholde av Aons maler i henhold til regnskapsstandardene NRS, IAS og US GAAP
• Ivareta og betjene kundeforhold direkte eller gjennom kundeansvarlig
Ønsket bakgrunn
• Høyere utdanning innenfor statistikk/økonomi/matematikk eller lignende
• Erfaring fra forsikringsbransjen og arbeid med forsikringstekniske beregninger
• God kunnskap om det norske pensjonssystemet
• God kompetanse og erfaring med modellering i Excel eller andre verktøy
• Erfaring med beregning av pensjonsforpliktelser til bruk i regnskap
• Gode engelsk- og norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
Egenskaper
Som rådgiver i Aon bør du ha stor arbeidskapasitet, være resultatorientert og like en utfordring. Stillingen
setter store krav til analytiske evner og selvstendighet. Du er kvalitetsbevisst og tar initiativ til å videreutvikle
og forbedre våre leveranser. Du trives godt med teamarbeid og vil være med på å opprettholde et trivelig
arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg, er det en god mulighet til å jobbe i et spennende internasjonalt selskap.
Vi tilbyr:
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser
• Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med årlige sosiale arrangementer og turer
• Sterkt fagmiljø innen pensjon
• Gode forsikringsordninger
• Subsidiert kantine og gratis mellommåltider/frukt på arbeidsplassen
• Mobiltelefon og mobilutgifter dekket av arbeidsgiver
• Subsidiert fysioterapi i arbeidstiden
Vil du vite mer om stillingen? Ta kontakt med Jan Fredrik Nordby på telefon 90610938.
Søknadsfrist: senest 15.desember, søknader behandles fortløpende.
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Om arbeidsgiveren
Aon Norway AS is the leading insurance broker in Norway, with offices in Oslo (main office), Bergen, Ålesund
and Trondheim. In Norway we are about 135 colleagues.
Aon Norway is a part of Aon plc (NYSE:AON) and is the leading global provider of risk management,
insurance and reinsurance brokerage, and human resources solutions and outsourcing services. Through its
more than 72,000 colleagues worldwide, Aon unites to empower results for clients in over 120 countries via
innovative and effective risk and people solutions and through industry-leading global resources and technical
expertise. Aon has been named repeatedly as the world’s best broker, best insurance intermediary, best
reinsurance intermediary, best captives manager, and best employee benefits consulting firm by multiple
industry sources.
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