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Varighet

Fast

Vi søker en kompetent og engasjert leder for Risikostyringsfunksjonen i
SpareBank 1 Skadeforsikring AS.
Avdelingen har det overordnede ansvaret for risikostyring og
risikorapportering i selskapet, og er en uavhengig kontrollfunksjon som
har direkte rapporteringslinje til styret og ledelsen.
. Som hovedansvarlig for dette område blir du sentral i organisasjonen og
dine vurderinger og bidrag vil få stor betydning for vår bærekraftige
utvikling
. Du vil samarbeide tett med selskapets og konsernets forretningsområder
. Du vil rapportere til administrerende direktør

Arbeidsoppgaver
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

Ansvar for risikostyringsfunksjonen i selskapet
Utarbeide kvantitative og kvalitative risikoanalyser
Utvikle og vedlikeholde modeller for risiko- og kapitalstyring
Videreutvikle selskapets rammeverk for risikostyring
Intern og ekstern rapportering knyttet til risiko og kapitalforhold
Gjennomføring av risikovurderinger og Solvens II relaterte oppgaver
Oppfølging av risikostyring i forretnings- og støtteprosessene
Utarbeide analyser og foreslå tiltak knyttet til kapitaloptimalisering
Holde seg faglig oppdatert på risikostyring
Være ressursperson for øvrig organisasjon innenfor sitt område
Personalledelse

Kvalifikasjoner
◾
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◾
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◾

Master/Hovedfag innenfor statistikk/matematikk/finans/økonomi
Mer enn 5 års erfaring hvor relevant erfaring fra skadeforsikring er
en fordel
Kompetanse på kvantitativ risikomodellering og
kapitaloptimalisering
Analytisk, strukturert og med lederegenskaper
Kunnskap og erfaring med Solvens II er en fordel
Forretnings- og markedsforståelse
Initiativrik og handlingsorientert
God fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig

Om arbeidsgiveren
SpareBank 1 Forsikring er Norges tredje største forsikringsvirksomhet,
heleid av SpareBank 1 Gruppen. Vi er 770 høyt motiverte og kompetente
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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.
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