KLP er med sine over 950 ansatte og en forvaltningskapital på 652 milliarder kroner Norges største
livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og
konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt
deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om
oss på klp.no

Aktuar i KLP
Vi søker etter en aktuar som skal ha produktansvaret for privat tjenestepensjon i KLP. Stillingen er organisert i
seksjon Aktuar/Produkt, som er en del av Livdivisjonen i KLP. Seksjonen teller i dag 15 personer og har ansvar for
å videreutvikle og realisere selskapets strategi for pensjonsprodukter. Seksjonen har også ansvaret for den
forsikringstekniske lønnsomheten i pensjonsproduktene.
Privat tjenestepensjon tilbys av KLP Bedriftspensjon AS (KLP BP) som er et heleid datterselskap av KLP. KLP BP
leverer innskuddspensjon og risikodekninger til bedrifter innenfor det private næringsliv, og har også en portefølje
av ytelsespensjonsordninger og fripoliser. Stillingen krever at du har en tett dialog og jobber godt sammen med
andre på tvers i organisasjon, og da i særdeleshet administrerende direktør i KLP BP.
Produktansvaret dekker alle private tjenestepensjonsordninger og krever således bred faglig kompetanse. Du vil få
stor innsikt i alle deler av driften KLP BP. Du vil også jobbe med problemstillinger som krever dybdekunnskap.
Markedet for privat tjenestepensjon er i stor endring og i den forbindelse er vi ute etter deg som ikke er redd for å
prøve ut nye løsninger og tilstreber å utvikle produkter og tjenester som dekker kundens behov til enhver tid.
Arbeids- og ansvarsoppgaver vil være:







Produktansvar for privat tjenestepensjon
Fastsettelse av årets regnskap og resultatfordeling i kontoutskriften
Lønnsomhetsoppfølging
Prising og oppfølging av risikoresultatet
Ansvar for leveranser av forsikringstekniske avsetninger til beregning av kapitalkrav

Kvalifikasjoner og egenskaper









Universitetsutdanning med aktuarkompetanse
Gode skriftlige språkferdigheter
Initiativrik og evne til å jobbe selvstendig
Evne til samarbeid og å kommunisere kompliserte problemstillinger på en god måte
Stillingen stiller store krav til orden, systematikk og analytiske evner
Erfaring med privat tjenestepensjon er ønskelig
Er etterrettelig, åpen og klar, til å stole på og handler i tråd med KLPs verdier og etiske retningslinjer

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

Stillingen vil rapportere til leder for avdeling Aktuar - produkt og analyse Trond Nondal, og eventuelle spørsmål til
stillingen kan rettes til ham på tlf 934 03 033. Send inn din CV og søknad innen søknadsfristen: 15.06.2018.

