Senior analytiker / analytiker i
Gjensidige
Forsikringsprodukter - Prismodeller - Lønnsomhetsovervåkning

Har du bakgrunn som aktuar, matematiker eller statistiker? Vil du arbeide i et av
Norges ledende finanskonsern? Da skal du fortsette å lese videre.

Du vil tilhøre vår enhet for produktanalyse som er organisert i området Analyse, Produkt og
Pris og rapporterer til konserndirektøren for dette området. Enheten er ansvarlig for utvikling
og prissetting av konsernets forsikringsprodukter. Enheten er sentralt plassert og er en viktig
del av konsernets strategiske beslutningsprosesser.

Som senior analytiker / analytiker vil du jobbe med analyser tilknyttet prissetting,
lønnsomhets-oppfølging og produktutvikling av konsernets produkter innen både privat- og
næringslivssegmentet. Det innebærer deltakelse i produktutviklingsprosesser, utarbeidelse
og vedlikehold av modeller for å oppnå riktig risikoprising samt lønnsomhetsovervåking og
iverksetting av forbedringstiltak. Utarbeidelse av portefølje- og risikoanalyser samt underlag
til produktrapportering er også en sentral del av jobben.

Du er initiativrik, analytisk og ansvarsbevisst med god forståelse for bearbeiding av tall. Du
jobber selvstendig, har gode samarbeidsevner og god forretningsforståelse. Du har relevant
høyere utdanning på mastergradsnivå fra universitet eller høyskole innenfor fagområdene
aktuar, matematikk eller statistikk. Minimum 5 års erfaring fra arbeid med dataanalyse,
tariffering og lønnsomhetsoppfølging er ønskelig. Kjennskap til programmering og bruk av
SAS eller andre analyseverktøy er et krav.



Den ene stillingen er tiltenkt et spesielt ansvar for konsernets uføreprodukter. En
interesse for samfunnsutviklingen på dette området er derfor viktig.
Den andre stillingen vil jobbe med flere ulike produkter innen Person og Helse.

Skriv gjerne hvilken stilling du er mest interessert i.
Vi tilbyr utfordrende oppgaver i et spennende og trivelig arbeidsmiljø, konkurransedyktige
betingelser og gode utviklingsmuligheter i et voksende selskap. Vår analyseenhet består av
svært kompetente medarbeidere, og arbeidet skjer i både team og på selvstendig basis.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Tove Krohn Sjursen, tlf. 905 28 961
Se annonse på Finn.no med søknadsfrist 20.08.2017

