Tips en venn
Skriv ut

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4000
medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også
bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 25,5 milliarder kroner i 2016, mens
forvaltningskapitalen utgjorde 136 milliarder kroner.

Analytikere – område for strategi, finans og
økonomisk styring
Investeringer - Kapital – Risikostyring – Internmodell - Aktuar
Vil du være med å videreutvikle Gjensidige-konsernet innenfor området strategi, finans og økonomisk
styring (SFØ)?
Gjensidige ønsker å styrke kvantitativ analyse og modellering, og søker derfor etter fem analytikere eller
aktuarer med sterke faglige kvalifikasjoner innenfor økonomi, finans, matematikk og/eller statistikk.
Avdelingene som skal styrkes er plassert under CFO. SFØ er en sentral premiss- og rådgiver for
konsernsjef og øvrig konsernledelse. Konsernet har også svært kompetente analysemiljøer innenfor
distribusjon, skadeoppgjør, produkt og pris, og teknologi og utvikling.
Om deg
Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner/egenskaper:
• Utdanning på masternivå eller høyere innenfor økonomi/finans, matematikk og/eller statistikk
• Analytiske ferdigheter med interesse for utvikling av modeller
• Nøyaktig og systematisk
• Selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst person som liker å samarbeide med andre
Du har stor arbeidskapasitet og kommuniserer effektivt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Det
er en fordel med kunnskap om kapitalmarkeder, forsikring og erfaring fra programmering og bearbeiding
av data, men dette er ikke et krav.
Analytiker Kapitalmodellering
Innenfor Kapitalmodellering vil du være med på å videreutvikle konsernets interne modell for beregning
av risiko og kapitalbehov. I tillegg vil du være med på å legge til rette for at modellen blir brukt i ulike
beslutninger, samt at modellen tilfredsstiller kravene til interne modeller definert i Solvens II-reglene. Du
vil også utarbeide rapporter til ledelse, styret og relevante tilsynsmyndigheter.
Analytiker Aktuar
Innenfor Aktuar vil du gjennomføre analyser for vurdering av produktlønnsomhet og lage modeller for
beregning av forsikringstekniske avsetninger. Videre vil du være med på å utvikle datagrunnlag og
utarbeide styringsinformasjon til ledelsen, samt utarbeide øvrige rapporter til ledelse, styret og relevante
tilsynsmyndigheter.
Analytiker Investering/kapitalforvaltning
Innenfor Investering/kapitalforvaltning vil du være med på å utforme og gjennomføre konsernets
investeringsstrategi og forvaltning av kapitalen. Utvikling og bruk av beslutningsverktøy for
investeringsbeslutninger vil være sentrale oppgaver sammen med gjennomføring av transaksjoner.
Resultatansvar tilligger stillingen.
Vi tilbyr utfordrende oppgaver, konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter i et
voksende, internasjonalt selskap. Konsernets ulike modell- og analyseteam består av svært kompetente
personer, og arbeidet vil skje både i team og på selvstendig basis. Arbeidet innebærer stor kontaktflate
mot andre avdelinger og datterselskaper.
Spørsmål kan rettes til:
Kapitalmodellering, Martin Augustin, martin.augustin@gjensidige.no tlf. (+47) 95750640
Aktuar, Anders Jessen, anders.jessen@gjensidige.dk tlf. (+45) 24248818
Investering/kapitalforvaltning, Erik Ranberg, erik.ranberg@gjensidige.no tlf. (+47) 91832969
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