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Aktuar/Matematiker/Statistiker – stilling ledig.
Hvem vi er
Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS tilbyr aktuarkonsulenttjenester innenfor pensjon, livsforsikring og finansiell
risiko. Selskapet eies av aktuar Pål Lillevold og aktuar Johann Despriée, som begge er heltids konsulenter i selskapet. Vi
er nå ti heltidsansatte aktuarer. Vi har kontorfellesskap og samarbeid med aktuarer som driver rådgivning innenfor
skadeforsikring. Internasjonalt er vi tilknyttet nettverket Abelica Global.
Vår visjon er å overgå våre kunders forventninger gjennom unike løsninger som kombinerer effektiv bruk av teori,
teknologi og innovasjon.
Vi har en stabil og god løpende inntjening. Vår kundeportefølje er solid og diversifisert, og omfatter blant annet flere
kjente norske og internasjonale selskaper, kommunale/offentlige og private pensjonskasser, offentlig forvaltning og
forsknings- og interesseorganisasjoner.
Vår tjenesteyting for pensjonskasser består i at vi leverer rene aktuartjenester, mens den daglige drift, herunder
vedlikehold av medlems- og pensjonistregister ivaretas av kassene selv. Aktuaranalysene er basert på uttrekk og
rapporter fra IT-løsninger for pensjonskasseforvaltning i offentlig og privat sektor. Gjennom en samarbeidsavtale med
Storebrand Pensjonstjenester og Aktuarsystemer har vi med virkning fra 2017 overtatt som ansvarshavende aktuar for 11
private og 6 offentlige pensjonskasser, der aktuaransvaret tidligere var ivaretatt av Storebrand Pensjonstjenester.
Vi er videre engasjert i faglig utfordrende utredninger, analyser og prosjekter omkring aktuariell og finansiell risiko for
pensjonsordninger. Ofte innebærer dette utvikling og implementering av nye konsepter gjennom modellering og
programmering. En spesialisering er interaktive, nettbaserte verktøy for ulike pensjons- og aktuarberegninger, som vi
kaller «aktulatorer».
Våre viktigste utviklings- og beregningsverktøyer er Mathematica, Java og Excel.

Hvorfor du bør bli en av oss
Vi søker nå etter aktuar, som vil være med å realisere vår ambisjon om videre utvikling og vekst. Blir du utfordret av å
omsette teori for aktuariell og finansiell risiko til operasjonelle løsninger, er dette en mulighet du ikke bør la gå fra deg.
Vedkommende vi søker etter, bør:
 Ha gode faglige kvalifikasjoner
 Ha minst 3 års erfaring, fortrinnsvis innenfor tjenestepensjonsområdet
 Ha interesse for og erfaring med «aktuariell programmering»
 Være motivert av å bidra til og ta del i en langsiktig positiv utvikling
 Være proaktiv, serviceinnstilt og løsningsorientert
 Ha stort engasjement som bygger på kvalitet og integritet
 Være teamorientert, men også trives med å jobbe selvstendig
 Ha interesse for den akademiske siden av aktuarfaget
Vi kan tilby:
 Utfordrende, interessante og utviklende arbeidsoppgaver i et sterkt faglig miljø
 Gode påvirknings- og utviklingsmuligheter
 Gode ansettelsesbetingelser, som omfatter lønn etter avtale, veldefinert bonussystem, pensjonsordning,
personalforsikringer og bedriftshelsetjeneste
 Fleksibel arbeidssituasjon, både i tid og rom
Ta gjerne kontakt med Johann Despriée (23 27 54 67/ 99 55 06 48 – johann.despriee@aktuarene.no) eller Pål Lillevold (23 27 54
66/90 85 19 62 – pal.lillevold@aktuarene.no, hvis du vil vite mer om stillingen. Alle henvendelser behandles konfidensielt.
Generell informasjon om vår virksomhet finner du også på vår hjemmeside www.aktuarene.no.
Skriftlig søknad innen 5. Mai 2017.
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