
 

 

 

Sirius International Försäkrings AB är verksamt inom internationell återförsäkring. Sirius är 

det största återförsäkringsbolaget i Skandinavien och en ledande aktör i Europa. Vi är cirka 

500 medarbetare i gruppen med huvudkontor i Stockholm samt branschkontor runt om i 

världen, bl.a. London, Hamburg, Zürich, Bermuda och Singapore. Vår premievolym var 2016 

SEK 7,2 Mdr. Sedan april 2016 är Sirius ett helägt dotterbolag till CMIG International, ett 

privatägt Singaporebaserat investmentbolag. 

Aktuarie till Sirius International 
 

Sirius International söker en Aktuarie till aktuarieavdelningen i Stockholm. Avdelningens 

huvuduppgifter är reservsättning, analys i samband med bokslutsarbete och Solvens 2-

rapportering, samt utveckling av risk- och reservsättningsmodeller. Du ställs inför krävande 

matematiska utmaningar och skräddarsyr modeller för vår internationella återförsäkrings-

verksamhet. Arbetsuppgifterna är varierande och utvecklande, och ställer höga krav på 

affärsförståelse. Vi arbetar ofta i projekt och du kommer ha kontakter även utanför 

avdelningen samt med våra utländska kontor. 
 

Dina arbetsuppgifter:  

 reservsättning 

 rapportering och bokslutsanalys 

 beräkning och rapportering av Solvens 2-reserver 

 resultatanalys, inkl. kommunikation med affärsenheterna 

 riskanalyser 

 utveckla och förbättra aktuariella metoder 
 

Vi söker dig som:  

 är aktuarie/aktuariestudent eller har liknande utbildning och erfarenheter 

 har kunskaper i och intresse för att programmera i ResQ, SAS, SQL eller Excel 

 är ambitiös, analytisk och noggrann 

 har en vilja att lära dig nytt och utvecklas 

 har förmåga att både arbeta självständigt och i nära samarbete med andra 

 förmågan att förklara det komplexa enkelt 

 goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som i skrift 
 

Aktuarieavdelningen består idag av sju personer. Vi har en engagerad, informell och god 

arbetsmiljö som präglas av kompetens, kvalité och samarbetsförmåga. Vi ser lösningar 

istället för problem. 
 

För mer information, kontakta gärna aktuarieavdelningens chef Lasse Klingberg, 08-458 54 

92 eller 0768-54 54 92 eller vår HR-chef Ki Hummelgren, 08-458 56 38. Du är välkommen 

med din ansökan redan idag då ansökningarna behandlas löpande, dock senast 15 december. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast möjligt.  
 

Välkommen med din ansökan till:  

Sirius International  

Lasse Klingberg 

113 96 Stockholm  

Mail: lasse.klingberg@siriusgroup.com 

http://www.siriusgroup.com/

