PKH er den største pensjonsleverandøren for ansatte, pensjonister og fratrådte medlemmer ved Oslo
universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sunnaas sykehus HF, Helse
Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Vi har ca. 68 000 medlemmer med en forvaltningskapital på ca 22
milliarder kroner. Vi ble etablert 01.01.2014, og skal nå utvide. I dag er vi 6 ansatte og holder til midt i
sentrum i fine lokaler sammen med Helse Sør-Øst RHF. Besøk oss på www.pkh.no og bli litt bedre
kjent med oss.

Stilling: Chief risk officer/Chief compliance officer
Personen skal dekke oppgavene til en CRO og CCO i en konsesjonsbelagt pensjonskasse.

ARBEIDSOPPGAVER:
Pensjons- og forsikringsområdet:
 Dialog med utøvende og ansvarshavende aktuar samt oppfølging av avtale
 Produsere/kvalitetssikre rapporter til aktuar ved kvartals- og årsoppgjør - samt
budsjettprosesser
 Kvalitetssikring av leveranser fra utøvende aktuar: premiesatser, tariffer, NRS 6,
premiebudsjetter, premiefakturering, risikoresultater m.m.
 Dialog og samarbeid med leder kunde- og kommunikasjon på pensjon- og forsikringsområdet
ift utforming og dialog inn mot PKHS kunder:
o Budsjettprosesser
o Bestandsanalyser som gir verdi til PKHs kunder.
o Forvalte målbilde for data og bruk av analyse- og presentasjonsverktøy (excel og
power point)
o Automatisere datauttrekk, klargjøring av data og analyse sammen med resten av
teamet i PKH
o Generelt: analysere data og bygge modeller
 Kunnskap om ALM-analyser
Kapitalforvaltning:
 Dialog og samarbeid med investeringsdirektør ift utforming av investeringsstrategi med
tilhørende risikoanalyser
 Samtalepartner for investeringsdirektør ift porteføljekonstruksjon/endringer i portefølje og
konsekvens analyser inn mot regelverk
Ansvarlig for risikostyring og internkontrollsystemet:
 Ansvarlig for risikostyrings- og compliance funksjonen; herunder styringsdokumenter
 Tilrettelegging for risikovurderinger i PKH og hos underleverandører - opplæring av ansatte
 Kvalitetssikring av risikovurderinger
 Utarbeidelse av kontrollkalendere og testing
 Forvalter og oppfølging av hendelsesregisteret
 Utarbeide risikoanalyser; herunder stresstester, simuleringer og myndighetspålagte
kapitalkrav
 Utvikling av fremtidige modeller for beregning av pensjonskassens risiko
 Kontaktperson sammen med adm.dir ift internrevisjonsprosjekter
 Ansvarlig for pensjonskassens tilpasning til Solvens II
 Gjennomføre stikkprøvekontroller på pensjonsberegninger/vedtak (systembruk og
regelverksforståelse)

Kvalifikasjoner:
Mastergrad innen aktuarfag/matematikk/statistikk/ingeniør og/eller økonomi. Alternativt lang
praktisk erfaring.
God erfaring med produktet offentlig tjenestepensjon eller ytelsespensjon; herunder prising og
pensjonsøkonomi. God innsikt i investeringssiden og hvordan dette påvirker risikoen i en
pensjonskasse.
Vi ønsker at CRO/CCO skal bidra til å utvikle en pensjonskasse i vekst. Dette krever innsikt i produktet
ytelsespensjon og fremtidige offentlig tjenestepensjonsprodukter - og å videreformidle denne
kunnskapen på en god måte. I tillegg er funksjonen sentral ifm utarbeidelse av risikostrategier og
investeringsstrategier som skal være balansert mot regelverk (solvens II). God formidlingsevne vil
derfor bli vektlagt.
Du er kvalitetsbevisst og tar initiativ til å videreutvikle og forbedre våre leveranser. Vi vil fremover
arbeide med å digitalisere arbeidsprosessene våre. Du må derfor ha god IT-kompetanse – og vi ser
gjerne at du behersker databaseverktøy og programmering. God innsikt i bruk av excel er en
forutsetning.
Egenskaper:
En person som er analytisk, strukturert og nøyaktig og som har gode samarbeidsegenskaper. Ha evne
til å tenke selvstendig, videreutvikle områdene og ta ansvar for egne valg. Det er også viktig med god
skriftlig og muntlig fremstillingsevne; herunder formidle budskap på en tydelig måte.
Vi tilbyr:
Stillingsbrøk: 100 %
Stillingen inngår i ledergruppen og rapporterer til adm.direktør
PKH tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en pensjonskasse i vekst. Vi har et
kompetent arbeidsmiljø sammen med flere dyktige eksterne partnere. Konkurransedyktig lønn samt
gode pensjons- og forsikringsordninger. Søknad med CV, vitnemål og attester med to referanser
sendes til PKH på e-post:
brit.helen.nygard@pkh.no
Søknadsfrist:
26 mai

