
 

 

 

 

Aktuarie med fokus på fond- och depåförsäkringsverksamhet  

Som aktuarie inom livförsäkring på avdelningen Risktillsyn Försäkring arbetar du med att och granska 

försäkringstekniska avsättningar och kapitalkrav för försäkringsrisker. Du bidrar med din 

expertkunskap inom livförsäkringsteknik med fokus på fond- och depåförsäkringsverksamhet. 

Tillsammans med dina kollegor på avdelningen ansvarar du för den löpande tillsynen av 

livförsäkrings- och tjänstepensionsinstitut samt för tillståndsärenden och arbete med 

regelverksförändringar. Du bidrar också med kvalitativa och kvantitativa analyser inom ramen för den 

riskbaserade tillsynen som Finansinspektionen (FI) bedriver med fokus på försäkringstekniska 

avsättningar och kapitalkrav för försäkringsrisk. 

Vi söker dig som har en akademisk examen i matematik eller matematiskt statistik med relevanta 

påbyggnadskurser inom aktuarieprogrammet. Du har minst fem års erfarenhet som 

livförsäkringsaktuarie med fond- och/eller depåförsäkringsverksamhet samt goda kunskaper i 

livförsäkringsteknik och Solvens 2. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Solvens 2-modellering och 

arbete med bolagets ORSA (own risk and solvency assessment). Kunskaper i SAS-programmering, 

SQL-programmering, MCEV-modellering, ABC- kalkylering och relevanta redovisningsregler är också 

meriterande. 

Som person är du analytisk och framåtblickande. Du bidrar med gott samarbete och struktur, 

samtidigt som du är initiativtagande och beslutsam. Arbetet på FI förutsätter att du kan uttrycka dig 

väl på svenska och engelska i tal och skrift. 

För ytterligare information är du välkommen att kontakta biträdande avdelningschef Per Jakobsson 

på 08-408 982 11. 

Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning. 

Välkommen med din ansökan med cv, personligt brev, examensbevis och relevanta betyg senast den 

7 januari 2018. Arbetspsykologiska tester kommer att ingå som en del av rekryteringsprocessen. 

FI arbetar för finansiell stabilitet och ett gott konsumentskydd. Här arbetar drygt 400 personer med 

olika erfarenhet och bakgrund på en arbetsplats som präglas av samarbete och kunskapsutbyte. På FI 

är du med och påverkar den finansiella marknaden. Tillsammans arbetar vi för samhällsnyttan och du 

kan göra skillnad! 

Ansök här: http://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/ 
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