AKTUAR/STATISTIKER/MATEMATIKER/ØKONOM
Stilling: ANALYTIKER SKADE- OG PERSONRISIKOPRODUKTER

Bedriftskundeavdelingen er organisert på tvers av de juridiske selskapene i konsernet og har pris- og
produktansvar for følgende forsikringsprodukter:




Offentlig tjenestepensjon
Yrkesskade, ulykke og gruppeliv
Brann-kombinert, motorvogn, ansvar og kriminalitet

Vi er til sammen 12 ansatte og én tilknyttet konsulent. Arbeidsoppgavene i avdelingen er mange og
varierte med vekt på analyser og styring og kontroll av forsikringsforpliktelser og –kostnader.
Hovedarbeidsoppgaver:



Ansvarlig for aktuarfunksjonen i Oslo Forsikring AS, herunder kontroll av forsikringsforpliktelsene
til bruk både i regnskap og i kapitalkravsberegninger (SII)
Analyser av forsikringsrisikoen i personrisikoproduktene (yrkesskade, ulykke og gruppeliv)

Ønskede kvalifikasjoner:






Høyere realfaglig eller økonomisk utdannelse
Gode analytiske evner
God generell IT-kompetanse
God programmeringskompetanse, gjerne SAS
Noen års relevant arbeidserfaring og bruk av programmeringsverktøyet SAS er en fordel, men
nyutdannede oppfordres også til å søke

Personlige egenskaper





God til å kommunisere effektivt og tydelig, både skriftlig og muntlig
Gode samarbeidsevner
Evne til å jobbe selvstendig
Praktisk anlagt og løsningsorientert

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et faglig sterkt
og hyggelig miljø. Vi har moderne lokaler sentralt i Oslo.
Søknad sendes via finn.no, finnkode:
Søknadsfrist 28. september 2018
For nærmere opplysninger kontakt leder av bedriftskundeavdelingen Hanne Myre, tlf: 90 25 02 45
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Om arbeidsgiveren
Konsernet Oslo Pensjonsforsikring er eid av Oslo kommune og består av de to forsikringsselskapene Oslo
Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS.
Oslo Pensjonsforsikring AS er blant Norges fem største livsforsikringsselskap og er nest størst innen
offentlig tjenestepensjon. Kundene er Oslo kommune, en rekke aksjeselskap eid av kommunen
(Sporveien, Ruter m.m.), Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Oslo-området.
Oslo Forsikring AS tilbyr forsikring av bygninger, kjøretøy og ansvar til kommunen, kommunale foretak og
kommunens aksjeselskap.
OPF-konsernet har i dag 86 ansatte. Målet er å sikre Oslo kommune og andre kunder lavest mulig
pensjons- og forsikringskostnader, slik at de skal kunne finansiere best mulig tjenester til sine innbyggere
og brukere. Konsernet er blant de største ikke-statlige kapitalforvalterne i Norge og avkastningen på
forvaltningen av pensjonsmidlene er høyest i bransjen over mange år. Driften er effektiv med gode og
moderne selvbetjeningsløsninger både for bedriftskundene og personkundene.
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