Kan du prising av forsikring? Bli med på vår
analysesatsing!
Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. Vi har
høye ambisjoner innenfor analyse, og ønsker å komme i kontakt med deg som vil være med på
satsingen og jobbe med analyse og modellering med fokus på forsikring.
Du vil inngå i vår avdeling Produktanalyse og -rapportering, som har ansvar for analyser og
rapportering for de fleste av våre norske produkter, fra langsiktig sparing til livs- og
skadeforsikring til bank. Teamet består av tolv engasjerte analytikere, aktuarer og
rapporteringsansvarlige, som jobber med oppgaver som pris og lønnsomhetsmodellering,
forsikringstekniske avsetninger, solvens, prognoser og rapportering.
Viktigste arbeidsoppgaver:






Utvikle og vedlikeholde tradisjonelle prismodeller (GLM) for et bredt spekter av
forsikringsprodukter og segmenter
Være pådriver for bruk av nye teknologier, f.eks. skybasert maskinlæring.
Overvåke lønnsomhet - bidra til å identifisere og handle på markedstrender
Formidle resultater av analyser til interessenter i organisasjonen
For øvrig bidra til design og utvikling av analyseplattform, data og rapportering

Kvalifikasjoner:





Utdannelse som statistiker, aktuar, ingeniør, matematiker eller lignende
Programmering, f.eks. SAS, MS SQL, C#, R, Python
Erfaring fra prising av forsikring
Behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:







Analytisk
Teknologiinteressert
Motivert av utvikling og forbedringer
Strukturert og nøyaktig
Relasjonsskapende
Med høy grad av integritet

Stillingen kan by på:










Gode pensjons- og forsikringsordninger,
Gunstige betingelser på lån til ansatte
Gunstig skadeforsikring og gratis reiseforsikring
Helseforsikring
Fleksibel arbeidstid
Lyse og moderne lokalQQer på Lysaker, rett ved jernbanestasjonen.
Tilgang til treningshall, styrkerom, spinningrom og over 20 aktive idrettslag.
Bedriftshelsetjeneste
Firmahytter, kunstforening og diverse rabattavtaler

Spørsmål om stillingen kan rettes til Leder produktanalyse og rapportering, Petter Hansen Tlf:
90995050
Høres dette ut som en jobb for deg? Gå inn på lenken "Send søknad", og fortell oss hvem du er
og hvorfor du ønsker å jobbe hos oss.
Storebrand samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.
Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og
annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.
I Storebrand vet vi når vi har lykkes. Det er når kundene våre anbefaler oss. Har du lyst til å
hjelpe oss å nå denne visjonen? Har du egenskapene, erfaringen og kunnskapen som skal til?
Da vil vi gjerne høre fra deg.
Vi kan love deg et stimulerende arbeidsmiljø der du får brukt ditt talent og utviklet deg både faglig
og personlig. Som ansatt i Storebrand får du også mulighet til å påvirke verden i en mer
bærekraftig retning.
Les mer om vårt arbeid med bærekraft på Storebrand.no/barekraft
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