
Senior aktuarie till Folksam Sak 
Stockholm

Aktuariefunktionen för Folksam Sakgruppen består idag av två medarbetare och en chef. Funktionen 

är placerad inom Koncernstaben. Vi är en stödjande och kontrollerande enhet som vägleder i 

aktuariella frågor och frågor om risker i försäkringsrörelsen. Rollen medger möjlighet att 

självständigt fatta beslut som påverkar verksamheten, under förutsättning att beslutet följer 

Folksams vision, policyer, mål och regelsystem. Funktionen är gemensam för alla svenska 

försäkringsföretag som ingår i Folksam Sakgruppen.

Det här gör du som stabsaktuarie på Folksam Sak

Du säkerställer kvaliteten och lämpligheten av de metoder, antaganden, approximationer och 

rutiner som används vid beräkningen av försäkringstekniska avsättningar. Det är aktuariefunktionens 

ansvar att validera försäkringstekniska avsättningar och därmed sammanhängande data.

I din roll bidrar du till aktuariefunktionens yttranden inom ett antal viktiga områden, som 

teckningsrisker inklusive prissättning, återförsäkringslösningar och överskottshantering. Vidare har 

aktuariefunktionen en viktig roll i riskhanteringssystemet, särskilt när det gäller den egna risk- och 

solvensbedömningen. Aktuariefunktionen analyserar eventuellt behov av företagsspecifika 

parametrar eller en egen modell för försäkringsrisker och ansvarar för framtagande av 

beslutsunderlag i samband med detta.

En viktig del av funktionens arbete är att bevaka och tolka nya lagar och föreskrifter som påverkar 

det aktuariella ansvarsområdet, samt medverka i remisser inom försäkringsområdet. Funktionen 

informerar vd och styrelse i respektive försäkringsföretag i frågor som rör funktionens 

ansvarsområden.

Därtill ställer rollen krav på god samverkan med en rad olika delar av organisationen, exempelvis 

Produkt, Ekonomi, Riskfunktionen, Compliance och Internrevision. Du ska vara beredd på att hantera 

externa kontakter med exempelvis Finansinspektionen och representera Folksam i externa 

grupperingar, exempelvis arbetsgrupper i Svensk Försäkrings regi.

Är du den vi söker?

Du uppfyller Finansinspektionens krav enligt föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse 

(”villkor för behörighet för att utföra uppgifter i eller ansvara för aktuariefunktionen”).

Du har mångårig, bred erfarenhet av aktuariellt arbete inom skadeförsäkring och är van att jobba 

företagsövergripande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med utveckling av 

reservsättningsmetoder och finansiell analys. Likaså är arbete med bokslut, finansiell rapportering, 

risk- och kapitalmodellering samt utredning och implementering av nya regelverk meriterande. Du 



har kunskap av regelverk inom försäkringsområdet, framförallt Solvens 2 och redovisning. Erfarenhet 

av programmering i SAS är meriterande. Du behöver ha goda kunskaper i engelska, framförallt 

avseende läsförståelse.

Vi söker dig som trivs med att jobba såväl självständigt som att vara en del av teamet. Du har 

förmåga att arbeta både med god överblick och med fokus på detaljer. Du är prestigelös, öppen och 

ödmjuk. Hög integritet är en viktig förmåga. Tempot är tidvis högt och du behöver därför vara 

flexibel, pålitlig och kommunikativ.

Hos oss gör du karriär i ett ansvarstagande företag

Vi är ett stort kundägt företag med kontor på flera håll i landet. Här finns många spännande 

yrkesroller och goda chanser till karriär på olika sätt. Vi stöttar våra medarbetares utveckling och har 

bra anställningsförmåner. För att öka samarbete och kreativitet jobbar vi aktivitetsbaserat. Här kan 

du se filmen om hur det är att jobba på Folksam.

Mer information och ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag men senast den 28 

februari 2018. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Intern ledningsprövning inom Folksam Sak görs av alla medarbetare inom aktuariefunktionen.

Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta chefen för aktuariefunktionen Artur 

Chmielewski, 0708-31 59 16.

Fackliga representanter: FTF Anneli Ersson, 0708-31 69 22, Akademikerföreningen Ann-Louise 

Andersson, 0708-31 61 44 och HKF Mikael Carlsson, 0708-31 51 32.

Vi är cirka 3 900 medarbetare inom Folksamgruppen som erbjuder försäkringar och 

pensionssparande som skapar trygghet i livets alla skeden. Nära varannan svensk är försäkrad hos 

oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om 

och vår vision är att de ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför är vi måna om att våra kunder 

är rätt försäkrade och arbetar långsiktigt med bland annat trafiksäkerhet, miljöarbete och 

ansvarsfulla investeringar.




