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Protector Forsikring er et skandinavisk selskap notert på Oslo børs. Vi har hatt rask og lønnsom
vekst siden starten i 2004, og selskapets premieinntekter var i 2017 på over 4 milliarder NOK. Vi
leverer landbaserte forsikringer til bedrifter og offentlige virksomheter, og distribuerer produktene
gjennom utvalgte forsikringsmeglere. I det norske markedet selger vi også boligselgerforsikring
via eiendomsmeglere og advokater som har en avtale med Protector. Protector er det mest
lønnsomme forsikringsselskapet i Norden de siste ti årene, og vår fremgang bygger på unike
relasjoner til våre samarbeidspartnere og dokumentert kostnads- og kvalitetslederskap. Vi er i
dag over 300 ansatte fordelt på kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia.
Vår visjon er å være utfordreren, og vår kultur er basert på prestasjon, verdistyring og evnen til å
tenke nytt og annerledes.

Vil du være med på å øke forspranget til våre konkurrenter?
Synes du fortiden er interessant, men at det er enda mer spennende å se inn i fremtiden? Synes
du norske kroner er en trygg og god valuta å regne på, men det er enda mer interessant å regne
i euro, britiske pund og svenske og danske kroner også? Synes du kombinerte forsikringer og
motorvognforsikringer har sin sjarm, men det hadde vært enda mer spennende å sette seg inn i
risikoen til boligselgerforsikringer og varmepumpeforsikringer i tillegg? Synes du det er kult med
et selskap som setter seg ambisiøse mål, men enda morsommere med et selskap som klarer
målsetningene og feirer dette med en felles tur til en internasjonal destinasjon for alle ansatte?
Føler du at tiden er inne for å bli en del av vinnerlaget?

Protector søker en analytisk og handlekraftig aktuar. Vi søker kandidater som ønsker at
operasjonelt tempo og krav til læringskapasitet kontinuerlig blir utfordret. Protector er
Utfordreren, og har som ambisjon å ha et stabsmiljø i verdensklasse. Vi ser etter en kandidat
med god teknisk og analytisk forståelse, som både kan bidra til å videreutvikle selskapets
datavarehus, og videreutvikle selskapets produkt- og kundeanalyser og prognosemodeller. Vi
ser etter en person som leverer verdifulle bidrag til økt innsikt i selskapets lønnsomhetsutvikling.

Rett person vil få en synlig rolle i organisasjonen. Du vil kunne lede flere større prosjekter, samt
ha fokus på både den forretningsmessige siden så vel som den tekniske.

ARBEIDSOPPGAVER
En aktiv bidragsyter til oppbyggingen av et nytt analysemiljø med fokus på utvikling av
analyser og nøkkeltall som skaper merverdi for forretningsområdene
Utfordre etablerte sannheter

Kontinuerlig bidrag til videreutvikling av analyseverktøy, prognosemodeller og
rapporteringssystemer
Lønnsomhets- og risikovurderinger
Deltagelse i prosjekter innenfor ulike områder

KOMPETANSEKRAV OG PERSONLIGE EGENSKAPER
Du brenner for å skape verdi og finne de beste og mest effektive løsninger
Du er nysgjerrig, lærevillig og komfortabel med stort ansvar
Du har et analytisk hode og sterk tallforståelse
Du kommuniserer pedagogisk og tydelig, både skriftlig og muntlig
Du tåler høyt arbeidstempo, skiftende oppgaver og er fleksibel med tanke på prioriteringer
og endringer av behov fra miljøet rundt deg
Du er selvstendig, løsningsorientert og ønsker utfordringer velkommen

KVALIFIKASJONER
Mastergrad eller tilsvarende fra universitet eller høyskole som; Aktuar, Sivilingeniør,
Statistiker, Matematiker, Siviløkonom eller tilsvarende
Minimum to års erfaring fra forsikring som aktuar, analytiker eller tilsvarende
Høy aktuarfaglig kompetanse, gjerne erfaring fra arbeid med reservering, Solvency II eller
tariffering
Bakgrunn som prosjektleder er et pluss
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Programmeringskunnskaper, fortrinnsvis innenfor analytisk programvare som SAS, R
Behersker praktisk anvendelse av Microsoft Excel
Kjennskap til datavarehus og BI-verktøy er en fordel

VI KAN TILBY DEG
Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i et selskap som er i sterk vekst i flere land
Gode arbeidsverktøy, dyktige kolleger, samt et utviklende og hektisk arbeidsmiljø
Konkurransedyktige betingelser
Moderne kontorlokaler på Aker Brygge

Vi kan tilby en stilling som innebærer betydelig og raskt voksende ansvar hvor du tidlig blir
oppfordret og utfordret til å gjøre egne vurderinger og ta beslutninger. Stillingen innebærer
interesse for, og nysgjerrighet, på Protectors idégrunnlag. Visjon, forretningsidé, overordnede
mål og verdier praktiseres hver dag og du vil utfordres på dette i alle situasjoner. Du bør
motiveres av ordet Utfordreren og kjenne deg igjen i verdiene Troverdig, Imøtekommende,
Modig og Engasjert.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med Torstein Rogne Tønnessen (Aktuar) på
tlf. 415 70 374 eller Iselin Tapper (HR) på tlf. 404 84 263.

For å komme i betraktning må du søke via linken «Søk her».
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