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. Driftsinntektene var 25,5 milliarder kroner i 2016, mens
forvaltningskapitalen utgjorde 136 milliarder kroner.
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Vi søker en ny medarbeider til vår norske aktuaravdeling. Avdelingen har ansvaret for de forsikringstekniske avsetninger, rapportering av lønnsomhet på forsikringsproduktene og er en viktig premissgi-ver
for konsernets strategiske beslutningsprosesser. Enheten er sentralt plassert i konsernet.
Vi søker også en ny medarbeider til aktuarfunksjonen. Aktuarfunksjonen er en uavhengig kontrollfunksjon som rapporterer til styret og ledelsen. Funksjonens ansvar og arbeidsoppgaver følger av
Solvens II-regelverket. Enheten er en konsernfunksjon og sentralt plassert i konsernet.
Om deg
Du er utdannet aktuar eller har en mastergrad innen statistikk, matematikk eller informatikk. Du har god
forståelse for statistiske metoder og analyse, er initiativrik og ansvarsfull, samtidig som du er
resultatorientert. Du er selvgående, men har også gode samarbeidsevner og kommuniserer godt både
skriftlig og muntlig. Tidligere erfaring fra bruk av SAS eller tilsvarende programmeringsverktøy, samt gode
programmeringskunnskaper er en fordel. Sosiale ferdigheter og et glimt i øyet vil bli verdsatt.
Nyutdannede oppfordres til å søke.
Om jobben
Vi gir deg utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling i et hyggelig miljø med
dyktige medarbeidere.
Aktuar
Arbeidsoppgavene vil være utvikling og forvaltning av statistiske modeller for beregning av forsikringstekniske avsetninger samt videreutvikling av rapporteringsløsning for selskapets porteføljeinformasjon, og annen offentlig rapportering. Du vil jobbe tett mot andre analyseavdelinger i selskapet, bidra
til å sikre høy kvalitet i rapportering av lønnsomhet på forsikringsproduktene og utføre kontroll og
forbedring av datakvalitet.
Aktuarfunksjon
Sentrale arbeidsoppgaver vil være vurdering av forsikringstekniske avsetninger, tegningspolitikk,
gjenforsikringsordninger samt validering av Gjensidiges internmodell. Du vil arbeide tett med avdelingene Aktuar, Risikostyring og Kapitalmodellering. Aktuarfunksjonen utarbeider årlige rapporter til styret
og ledelse i forsikringsselskapene i konsernet.
Du får konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter. Ditt arbeidssted vil være ved vårt
hovedkontor i Schweigaardsgate i Oslo.
Les mer og søk på stillingen på gjensidige.no/jobb
Spørsmål? Ta kontakt med Trine Ellingsen Rustad (trine.ellingsen@gjensidige.no), teamleder Aktuar, på
telefon +47 48130318 eller Qingsheng Dong (qingsheng.dong@gjensidige.no ), leder for aktuar-funksjon,
på telefon +47 97005117.
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