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Varighet

Fast

Kontaktperson

SPK står foran en rekke store og spennende oppgaver. Vi ønsker å styrke
laget med en dyktig person som kan bidra sentralt i dette arbeidet. I løpet
av de kommende årene skal vi bla utvikle løsninger for nye
samordningsregler og nytt offentlig tjenestepensjonsprodukt.
I tillegg er vi i ferd med å egenutvikle nytt premiesystem. I dette arbeidet
trenger vi deg som kan utvikle forsikringstekniske løsninger og modeller
for premie- og reserveberegninger.
Vil du bidra med fagkompetanse innen aktuarfaget som tydelig kravstiller,
diskusjonspartner, bestiller og beslutningstaker samt hjelpe til å ta riktige
veivalg i utviklingsprosessen? Er du en god formidler slik at vi får formidlet
matematikken i forsikringsfag over til systembyggerne og utviklerne? Da
er deg vi ser etter!

Arbeidsoppgaver
◾
◾
◾

Utvikle forsikringstekniske modeller og systemer for premie og
reserveberegninger
Utvikle systemløsning for premie- og reserveberegninger som
ivaretar nytt regelverk for offentlig tjenestepensjon
Ivareta ulike leveranser for aktuarenheten bla styringsdokument,
forsikringsfaglig premieberegning og underlag, modellering,
regnskapsoppsett og kontoutskrifter

Berit
Gulbrandsrud

Stillingstittel

Sjefsaktuar

Telefon

934 15 679

Kontaktperson

Navdeep Singh
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Kvalifikasjoner
◾
◾
◾
◾

Aktuar eller statistiker
Relevant erfaring kan kompensere for utdanning
Erfaring fra forsikringsbransjen - gjerne vedr offentlig pensjon
Erfaring fra systemutviklingsprosjekter og smidig utviklingsmetodikk

Egenskaper
◾
◾
◾
◾
◾

Du er analytisk, selvstendig og metodisk
Du planlegger fremover og gjør klare prioriteringer
Du er beslutningsdyktig og ansvarsbevisst
Du er mulighetsorientert og en god formidler
Du er samarbeidsvillig og lyttende, og du støtter og oppmuntrer
teamet når det trengs

Stort kart

Hybridkart

Flyfoto

Rapporter svindel/regelbrudd
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Vi tilbyr
◾
◾
◾
◾
◾

Sterkt faglig og sosialt miljø
Store utviklingsoppgaver i forbindelse med endringer i rammeverk
for offentlig tjenestepensjon
Konkurransedyktige betingelser og store utviklingsmuligheter
En av Norges beste pensjonsordninger
Gunstig boliglån og gode forsikringsordninger

Om arbeidsgiveren
Statens pensjonskasse er Norges største leverandør av offentlig
tjenestepensjon. Vi forvalter pensjonsrettigheter på ca. 509 milliarder
kroner for 1 430 virksomheter og over én million medlemmer. Vi har ca.
400 ansatte og holder til i moderne lokaler på Skøyen i Oslo.
Virksomheten er organisert i fire forretningsområder og fire
støtte-/stabsområder.
Vi er på vei inn i en omfattende reformperiode med flere krevende og
store utviklingsprosjekter. IT er et sentralt virkemiddel i den videre
utviklingen av virksomheten. Reformarbeidet omfatter hele
organisasjonen og krever tett samhandling mellom IT-området og
forretningsområdene.
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