Risikostyrings- og Aktuarfunksjonen er relativt nyopprettede kontrollfunksjoner gitt av Solvens II
regelverket. Funksjonenes hovedoppgaver er å understøttet selskapets risikostyringssystem, vurdere
dets forsikringstekniske avsetninger, og rapportere på risikosituasjon til ledelsen og styret. Til
stillingen ligger også det å være en sparringpartner for risikoeierne samt bidra med fagkompetanse til
utvikling av modeller for risiko og solvens.
Vi søker Leder for Risikostyrings- og Aktuarfunksjonen for KLP Bedriftspensjon
Leder for funksjonen inngår i konsernets seksjon for risikoanalyse og kontroll som ivaretar
kontrollansvaret for forsikringsselskapene i konsernet og for konsernet som helhet. Stillingen
innebærer ikke personalansvar, men et bredt faglig ansvar.
Du vil ha hovedansvar for følgende:
Som ansvarlig for oppfølging av KLP Bedriftspensjon vil du ha det faglige ansvaret for risikokontroll av
selskapets investeringer og produkter både i person og bedriftsmarkedet. Du vil arbeide tett både
med medarbeidere i KLP Bedriftspensjon og med andre medarbeidere som har tilsvarende roller i
KLP konsernet.
Du vil videre vurdere selskapets forsikringstekniske avsetninger iht Solvens II som fordrer kjennskap
til investeringer og markedsrisiko. Du vil bidra i beregningene av kapitaldekning for KLPs
forsikringsselskaper og få detaljert kjennskap til disse.
Du vil få god innsikt i alle deler av risikostyringen i KLP Bedriftspensjon og i konsernet generelt. Du vil
også administrere KLP Bedriftspensjons risikostyringskomite. Videre vil du ha ansvar for å fasilitere
selskapets ORSA prosess samt forberede og legge frem saker for selskapets styre.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:








Samordne beregning av forsikringstekniske avsetninger
Sikre at metoder og forutsetninger i disse modellene er hensiktsmessige
Informere styret og ledelsen om vurderinger av forsikringstekniske avsetninger
Bidra til å utvikle modeller for beregninger relatert til dette
Årlig utarbeide en styrebehandlet rapport om aktuarfunksjonens vurderinger
Fasilitere selskapets ORSA prosess
Kontakt og dialog med Finanstilsynet i saker som angår funksjonens ansvarsområde

For å lykkes i rollen må du ha:





Aktuar eller lignende utdanning fra universitet med mastergrad (eller tidligere grader cand.
act. eller cand. scient. med aktuarkompetanse)
Aktuariell og produktfaglig erfaring innenfor livsforsikring.
Erfaring og interesse for modellutvikling.
Språkferdigheter: Norsk og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig

I tillegg ser vi etter en person som:







Jobber selvstendig og målrettet
Evner å skape gode relasjoner internt og eksternt
Kommuniserer tydelig og klart
Ønsker å være en sparringpartner for eiere av forsikringsrisiko
Skaper arbeidsglede og løfter seksjonens arbeidsmiljø
Er etterrettelig, åpen og klar, til å stole på og handler i tråd med KLPs verdier og etiske
retningslinjer

Spørsmål til stillingen kan rettes til Chief Risk Officer Svein Stokke på tlf: 988 53335 innen
søknadsfrist 06.02.2018.

Stillingen er også lagt ut på finn.no, FINN-kode: 112689600
(https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=112689600)

