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. Gjensidige Pensjonsforsikring leverer innskuddsbaserte pensjonsløsninger,
mens Gjensidige Investeringsrådgivning tilbyr et bredt spekter av spareprodukter til privat- og
næringslivsmarkedet. Konsernets driftsinntekter var 25,5 milliarder kroner i 2016, mens
forvaltningskapitalen utgjorde 136 milliarder kroner.

Aktuar/ Prisanalytiker, Gjensidige
Pensjonsforsikring
Gjensidige Pensjonsforsikring tilbyr pensjonsforsikring til bedrifter og privatpersoner. Vi søker etter en
dyktig analytiker/aktuar til å bistå med spennende og strategisk viktige oppgaver knyttet til lønnsomhet og
prismodeller for våre produkter.
Om jobben
Du vil tilhøre produktavdelingen i Gjensidige Pensjonsforsikring. Avdelingen er ansvarlig for utvikling,
prissetting og oppfølging av våre pensjonsprodukter. Gjensidige Pensjonsforsikring har sitt hovedfokus på
kollektiv innskuddspensjon, men tilbyr også individuelle spare- og uføreprodukter og kollektive fripoliser.
Enheten er sentralt plassert og er en viktig del av selskapets strategiske beslutningsprosesser.
Arbeidsoppgaver:
Analyse og oppfølging av produktlønnsomhet
Uttrekk og bearbeiding av data fra våre fagsystemer
Utvikle og teste nye prismodeller
Beregning av avsetninger og kontantstrømmer til Solvens 2 og IFRS 17
Delta i produktutviklingsprosesser
Andre aktuarielle og produktmessige oppgaver
Om deg
Du har utdannelse på universitetsnivå (Master/Cand Scient) innenfor forsikringsmatematikk eller
tilsvarende. Det er en fordel at du har kjennskap til pensjonsprodukter. Det er en stor fordel om du har
arbeidet med risikoanalyser, lønnsomhetsanalyser og tariffering tidligere. Du bør ha erfaring med
programmering i verktøy som Excel, VBA og SAS, eller evne og vilje til å lære deg dette. Erfaring innenfor
Solvens 2 og avsetningsberegninger for uføredekninger er en fordel, men ingen betingelse.
Som person er du initiativrik og forretningsorientert med stor forståelse for systemer og bearbeiding av
tall. Du har sterke analytiske evner og er flink til å bygge modeller og se løsninger. Du er selvstendig og
strukturert, men har samtidig gode samarbeidsevner. Du har en positiv innstilling, og er stadig på jakt
etter løsninger til beste for kundene og selskapet.
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger. I tillegg får du
kontorplass i Oslo sentrum, og karrieremuligheter i et av Nordens største skadeforsikringsselskap.
Les mer og søk på stillingen på gjensidige.no/jobb
*Spørsmål? Ta kontakt med Helene Bjørkholt, på telefon 952 37 145 eller send e-post til
helene.bjorkholt@gjensidige.no
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