Deloitte Actuarial, Risk & Advanced Analytics søker etter aktuar
med erfaring for å styrke vårt team

Deloitte er en arbeidsplass for fremtiden. Vi er en virksomhet med høyt utdannede mennesker innen mange forskjellige
fagfelt som arbeider sammen for å bidra til de beste løsningene for våre kunder. Våre medarbeidere ønsker å være en
del av en organisasjon som bidrar til et bærekraftig næringsliv og samfunn; og utgjøre en forskjell. Vi er verdens største
leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester med ca. 1400 medarbeidere i Norge.
Deloitte er en internasjonal organisasjon med mer enn 264 000 medarbeidere i over 150 land.

Vi er i vekst og søker nå etter en ny kollega for å styrke vårt Aktuarteam. Aktuarteamet arbeider med
rådgivning innen liv, pensjon, skade, IFRS 17, solvens II, risikostyring, reservering og regnskap.

Hva blir din rolle?
Som aktuar i Deloitte vil du få en ledende rolle ut mot våre kunder innenfor områder som livsforsikring,
skadeforsikring og pensjon – i tillegg til en sentral rolle i videreutviklingen av våre tjenester innenfor
livsforsikring og pensjon. Det forventes at du tar ansvar for å lede et team av spesialister, både i den
forretningsmessige siden av arbeidet, så vel som det tekniske. Du vil også være ansvarlig for
igangsettelse og avslutning av prosjekter, og sørge for at det hele teamet leverer er av høy kvalitet.
Du kan forvente noe reiseaktivitet, primært i Norden.

Sentrale arbeidsoppgaver







Reservering
Rådgivning om:
o Nye regnskapsregler herunder bl.a. overgang til IFRS 17
o Solvens II
o Risikostyring
o Etterregning av reserver
o Embedded Value
o Oppstart og refinansiering av selskaper
o Transaksjoner
Implementering av nye prosesser og forretningskonsepter
Generell revisjonsstøtte
Verdiansettelse av skade- eller livsforsikringsselskaper

Hvem er vi på jakt etter?
Vi ser primært etter deg med erfaring innenfor aktuaryrket, og som gjerne har jobbet med varierte
forsikringsrelaterte problemstillinger. Som person er du tillitsfull, lærenem og setter pris på å arbeide i
team på tvers av fagområder. Du arbeider strukturert og målrettet, og er i stand til å forklare ditt arbeid
på en forståelig og anvendelig måte.

Kvalifikasjoner







Fortrinnsvis 5 til 10 års erfaring innenfor aktuaryrket
Høy aktuarfaglig kompetanse
Erfaring fra Norsk Livsforsikring
Gjerne prosjektledererfaring
God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
Fordelaktig om du behersker svensk eller dansk

Hvem er vi
Actuarial, Risk & Advanced Analytics er Nordens største aktuarpraksis, som består av rundt 20 dyktige
personer i København, Oslo og Stockholm. Avdelingen tilbyr rådgivning og konsulentbistand i
forbindelse med arbeidsoppgaver av forsikringsteknisk og analytisk art. Herunder områder som
livsforsikring, skadeforsikring, pensjon, forsikringsanalyse og risikostyring.
Les mer på vår hjemmeside.

Hva kan vi tilby deg?
I Deloitte har vi et arbeidsmiljø som bygger på tillit og samarbeid. Vi er opptatt av å ha dyktige
medarbeidere som trives, og har et variert tilbud til ansatte både innen kultur, idrett og sosiale
aktiviteter. De første ukene hos oss vil du få delta på en rekke kurs som er skreddersydd for å gi deg en
solid start på arbeidslivet. Du vil få en unik mulighet til å bli kjent med dine kollegaer, både faglig og
personlig, gjennom et intensivt kursprogram og sosiale arrangementer. I Deloitte vil du få mulighet til å
jobbe på prosjekt innenfor mange ulike bransjer, tilpasset dine kvalifikasjoner og interesser. Å starte en
karriere i Deloitte vil, uavhengig av fremtidige karrierevalg, åpne en verden av muligheter for deg. Som
nyansatt revisor hos oss vil du få tett oppfølging og opplæring fra dag 1. Du vil få tildelt egen fadder og
coach som sammen vil sørge for at du får den støtten og veiledningen du trenger for å lykkes i din rolle
gjennom fokus på dine styrker og hvordan du skal utvikle deg videre.

What impact will you make?
Arbeidet ditt vil utgjøre en forskjell hver eneste dag samtidig som du vil trives i en dynamisk og
resultatorientert kultur preget av inkludering og samarbeid. Vi har mer enn bare forhåpninger om å finne
løsninger. Vi ønsker å bidra på en måte som utgjør en positiv og essensiell forskjell for de rundt oss,
våre oppdragsgivere og samfunnet som helhet. Hos Deloitte vil du ha ubegrensede muligheter til å
realisere ditt fulle potensial.

Om søknadsprosessen
Når du søker fast jobb hos oss vil vi gjerne at du benytter vårt elektroniske søknadssystem hvor du
laster opp CV og vitnemål fra høyere utdanning og videregående.

Til informasjon benytter vi oss av testverktøy fra Cut-e som en del av vår rekrutteringsprosess. Aktuelle
kandidater vil få tilsendt disse testene og mer informasjon om videre prosess.
Bakgrunnssjekk: Deloitte AS foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som
fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av
HireRight. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren og aktuelle kandidater vil
motta nærmere informasjon om dette.
Til informasjon vurderer vi søknader fortløpende

Vi ser frem til å motta din søknad!

