Ledig stilling som Analytiker/Modellutvikler i KLP
Vi trenger ny medarbeider for risiko og solvensberegninger.

Analytiker / Modellutvikler

KLP har en egen avdeling med ansvar for konsernets overordnede risiko og solvens. Avdelingen er sentral ved
formulering av konsernets forretnings- og risikostrategi og dekker både første og andrelinje funksjoner knyttet til
styring av risiko. I denne avdelingen benyttes matematiske modeller for balansestyring og solvensrapportering samt i
forbindelse med ulike finansielle analyser. Avdelingen har ansvar for å utvikle konsernets risikostyringsfunksjon
både i et rent økonomisk perspektiv og i tråd med regulatoriske føringer. Solvens II og IFRS 17 er sentrale
rammeverk for avdelingen. En av våre medarbeidere starter på en doktorgrad og vi søker derfor etter en ny
medarbeider til denne gruppen. Stillingen rapporterer til konsernets CRO.

Stillingen kan tilpasses kandidater med ulike typer erfaring og senioritet. Sentral etterspurt kompetanse inkluderer
forståelse av norsk livvirksomhet, erfaring med matematisk modellering og finans, forståelse av finansmarkeder,
forståelse av Solvens II og IFRS 17, programmeringserfaring fra høynivåspråk som Julia, R eller Matlab.
Dine ansvarsområder kan inkludere
-

utvikling av neste generasjon modellverktøy for solvens og risikoberegninger
bidra ved implementasjon av nye produkter, investeringsstrategier, etc.
utføre analyser av risiko, soliditet og kapitalbruk
modifikasjon og vedlikehold av KLPs eksisterende ALM modell
samarbeid med utviklere av aktuarielle modeller
programvarearkitektur i KLPs modellbibliotek
utvikling og support av modellenes brukergrensesnitt

Du bør ha
-

erfaring fra livsforsikring og interesse for økonomi og finans
utdanning på minst masternivå med vekt på finans, data og matematikk, gjerne aktuarkompetanse. PhD'er vil
føle seg hjemme.
kjennskap til objektorienterte programmeringsspråk
erfaring med høynivåspråk som for eksempel R, Matlab, Julia
minst 5 - 10 års relevant erfaring, gjerne mer

Vi ser etter deg som
-

er analytisk, nøyaktig og strukturert
jobber godt selvstendig, men evner samtidig å fungere godt i team
setter høye krav, men er løsnings- og leveranseorientert

Vi tilbyr
-

spennende arbeidsoppgaver og en sentral rolle i et svært sterkt faglig miljø.
store muligheter for faglig utvikling mens du jobber med utfordringer som angår KLP på konsernnivå
En selskapskultur der du kan få gjennomslag for gode ideer
gode pensjons- og forsikringsordninger
konkurransedyktig lønn
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Hvis du synes dette virker spennende og mener å ha det som skal til for å lykkes i stillingen, ønsker vi å komme i
kontakt med deg. Send en skriftlig søknad med CV innen 31. januar 2019.

Stillingen er også lagt ut på finn.no, FINN-kode: 138145531
(https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=138145531)
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