Danica Pensjon er et selskap i Danske Bank-konsernet, et av Nordens ledende finanskonsern. Danica er en
utfordrer i pensjons- og forsikringsmarkedet og har store ambisjoner om vekst. Selskapet har 95 ansatte.
Vi tilbyr pensjons- og personrisikoprodukter til privatpersoner og bedrifter. I personmarkedet tilbyr vi
dødsrisikoforsikring, uføreforsikring, kritisk sykdom, barneforsikring, samt kapitalforsikring med
investeringsvalg, livrenter og IPA/IPS. I bedriftsmarkedet tilbyr vi innskuddspensjon med tilhørende
risikodekninger.
Våre produkter distribueres hovedsakelig via samarbeidspartnere. Rundt 200 000 personer og 14 000
bedrifter er direkte eller indirekte kunder i Danica Pensjon.

Aktuar
Danica Pensjon søker en dyktig og drivende aktuar
Som én av to aktuarer får du en viktig rolle i å sikre selskapet blir drevet på en forsikringsteknisk ansvarlig
måte. En viktig del av arbeidet vil være forretningsmessige analyser – både i det daglige og i det strategiske.
På denne måten bidrar du til å utvikle en sunn forretning og legger grunnlaget for en lønnsom vekst.

Dette er ansvarsområdet for stillingen









Beregning av forsikringstekniske avsetninger for individuell risiko- og kapitalforsikring
Prising av forsikringsprodukter innenfor det samme området
Forsikringsregulatoriske krav - inkludert overskuddstildeling, pristariffer og produktmeldinger
Utarbeide lønnsomhetsanalyser og prognoser/framskrivninger
Bistå i arbeidet med solvensberegninger og Solvens II-modeller
Løpende oppfølging av selskapets reassuranseprogram og reassurandører
Yte faglig støtte og opplæring

Stillingen rapporterer til leder av Forretningsstyring. Arbeidssted er ved hovedkontoret i Trondheim. Danica
Pensjon har også kontorer på Aker Brygge og en eventuell delt løsning kan diskuteres.

Du har relevant utdanning og erfaring – tar tak – og gjør deg forstått
Du er en strukturert, selvstendig og analytisk person med mastergrad eller tilsvarende i
aktuarfag/matematikk/statistikk. Minst tre års erfaring med forsikringstekniske beregninger er nødvendig.
Erfaring med individuell risiko- og kapitalforsikring er ønskelig.
Vi ønsker at aktuarområdet skal bidra til å utvikle selskapet. Dette krever evnen til å forstå forretningen
svært godt - og å videreformidle denne kunnskapen på en god måte. God formidlingsevne vil derfor bli
vektlagt. Har du ledererfaring så vil det være positivt.
Du er kvalitetsbevisst og tar initiativ til å videreutvikle og forbedre våre leveranser. Vi arbeider kontinuerlig
med å digitalisere arbeidsprosessene våre. Du må derfor ha svært god IT-kompetanse – og vi ser gjerne at
du behersker databaseverktøy og programmering.

Vi tilbyr
Danica Pensjon har store ambisjoner om vekst i det norske pensjons- og forsikringsmarkedet. Selskapet har
en god inntjening og har klare planer for hvordan vi skal utvikle forretningen. Som aktuar får du et svært
godt innblikk i virksomheten og du vil være sentral i kommersielle analyser av personmarkedet.
Dagens solvensregelverk knytter flere fagområder tett sammen med aktuarområdet. Vi har et arbeidsmiljø
som er preget av godt samarbeid og vi er opptatt av kompetanseoverføring og faglig utvikling.
Danica Pensjon tilbyr konkurransedyktige lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår, samt fordelaktige
betingelser på lån og banktjenester i Danske Bank.

Interessert?
Har du spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med leder for forretningsstyring, Stig Helberg på telefon
922 36 816. Du kan også ta kontakt med vår rådgiver i Assessit, Per Kristian Øwre på telefon 913 75 565.
Alle henvendelser til Assessit behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Danica Pensjon i
prosessens innledende fase.
Søknad og CV sendes via https://www.recman.no/hrm/cv/job.php?job_id=31812 innen 18. april 2017.

