Stillingsannonse Modellutvikler
Vi trenger programvareutvikler for risiko og solvensberegninger.
Modellutvikler
KLP har en egen avdeling med ansvar for konsernets overordnede risiko og solvens. I denne
avdelingen benyttes matematiske modeller for solvensrapportering og balansestyring samt i
forbindelse med finansielle analyser av varierende karakter. En av våre utviklere går nå over i en
annen stilling i konsernet. Vi søker derfor etter en ny medarbeider som får ansvaret for arkitektur og
programvareutvikling av disse modellene.
Dine ansvarsområder vil være
- programvarearkitektur i KLPs modellbibliotek
- utvikling av neste generasjon modellverktøy for solvens og risikoberegninger
- modifikasjon og vedlikehold av KLPs eksisterende ALM modell
- bidra ved implementasjon av nye produkter, investeringsstrategier, etc.
- utvikling og support av modellenes brukergrensesnitt
Du bør ha
- utdanning på masternivå med vekt på data og matematikk, gjerne aktuarkompetanse
- kjennskap til objektorienterte programmeringsspråk
- kjennskap til høynivåspråk som for eksempel Matlab
- interesse for økonomi og finans
- minst 3-5 års relevant erfaring
Vi ser etter deg som
- er analytisk, nøyaktig og strukturert
- jobber godt selvstendig, men evner samtidig å fungere godt i team
- setter høye krav, men er løsnings- og leveranseorientert
Vi tilbyr
- spennende arbeidsoppgaver og en sentral rolle i et faglig sterkt miljø
- store muligheter for faglig utvikling mens du jobber med utfordringer som angår KLP på
konsernnivå
- en stilling som innebærer samarbeid og interaksjon med KLPs investerings- og aktuarmiljø
- gode pensjons- og forsikringsordninger
- konkurransedyktig lønn
Hvis du synes dette virker spennende og mener å ha det som skal til for å lykkes i stillingen, ønsker vi
å komme i kontakt med deg. Send en skriftlig søknad med CV innen 27. april 2018.
Ved spørsmål kan du kontakte risikodirektør Svein Stokke på telefon 988 53335. Du kan lære mer om
KLP som arbeidsgiver på www.klp.no/jobb
Se for øvrig annonsen på: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=117908634

