Analytikere – Prising og Reservering

Søknadsfrist:
17.09.2017

SpareBank 1 Forsikring er Norges tredje største
forsikringsselskap, heleid av SpareBank 1 Gruppen. Vi er 770
høyt motiverte og kompetente medarbeidere som kontinuerlig
jobber for å ha forsikringsbransjens mest fornøyde kunder. SpareBank 1 Forsikring tilbyr
produkter innenfor skadeforsikring, livsforsikring og pensjon til privatpersoner, bedrifter og
organisasjoner. Vi har digitalisering og innovasjon høyt på agendaen for å møte våre kunders
behov i dag og i fremtiden.

Nøkkelinformasjon:
Annonsør:
Ref. nr.: 92/17
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Antall stillinger: 2

Kontaktinfo:
Vil du være med å videreutvikle SpareBank 1 Forsikring innenfor prising eller reservering? Er du en motivert og
initiativrik analytiker med 3-5 års erfaring innen statistisk dataanalyse og modellering ønsker vi å høre fra deg.
SpareBank 1 Forsikring ønsker å videreutvikle analyse og modellering, og søker derfor etter to analytikere eller
aktuarer med sterke faglige kvalifikasjoner innenfor matematikk og/eller statistikk.
Hos oss er digitalisering og bruk av business intelligence informasjonsløsninger sentrale stikkord for å realisere
våre ambisjoner og kanskje dine?
Om deg
Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner/egenskaper:
• Høyere utdanning - fortrinnsvis aktuar/statistiker/matematiker
• Analytiske ferdigheter med interesse for utvikling av modeller
• Nøyaktig og systematisk
• Selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst person som liker å samarbeide med andre
• Aktiv bidragsyter til løpende kompetanseutvikling i selskapets analysemiljø
Du har stor arbeidskapasitet og kommuniserer effektivt både skriftlig og muntlig. Det er en fordel med kunnskap
om forsikring og erfaring fra programmering og bearbeiding av data, men dette er ikke et krav.
Analytiker Prising Produkt Person
Innenfor produktprising vil du være med å videreutvikle og realisere selskapets strategi innenfor personforsikring
for både privat og næringsliv. Dette innebærer utvikling av nye løsninger for risikoprising, overvåking av
lønnsomhet og underwriting policy/tegningsregler. I tillegg vil du være med på å utvikle, vedlikeholde og
validere prismodeller per produkt, konsept og kundesegment.
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Søkekriterier:
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Arbeidssted:
Analytiker Aktuar reservering
Innenfor Aktuar vil du være med å videreutvikle modeller for beregning av forsikringstekniske avsetninger til
regnskaps- og solvens II formål. Videre er analyse- og beslutningsgrunnlag for selskapets reassuranseprogram
sentralt. I tillegg vil du være en aktiv bidragsyter innenfor de 3 pilarene i Solvens II-regelverket.

Hammersborg gata 2, 0181
Oslo

Vi tilbyr utfordrende oppgaver, konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter i et voksende
selskap. Selskapets 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.

Vis arbeidssted i større
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