
 

Aktuarieanalytiker till Willis Towers 
Watson SE Stockholm 

Företaget 
Willis Towers Watson är en ledande global riskrådgivare och försäkringsförmedlare. Med rötter tillbaka till 
1828 verkar Willis Towers Watson idag på samtliga kontinenter med mer än 40 000 anställda i 140 
länder. Våra rådgivare är specialister inom operationella-, lednings-, och personrisker och har erfarenhet 
från alla branschsegment och verksamhetsområden – över hela världen. I Sverige har vi varit verksamma 
sedan 1979 och är idag ca 190 medarbetare fördelade mellan våra kontor i Stockholm (HK), Göteborg, 
Malmö och Karlstad. Tillsammans med vårt systerföretag Max Matthiessen är Willis Towers Watson 
nordens största risk- och försäkringsrådgivare. 

   
Inom segmentet Insurance Consulting and Technology arbetar vi med försäkringsbolag över hela den 
Nordiska marknaden på konsultbasis inom finans/ekonomi, aktuarie och risk. Våra kunder är främst CEO, 
CFO, CRO samt chefsaktuarier. Vi arbetar ofta med riskmodellering, reservsättning, lönsamhetsanalyser, 
finansiell rapportering, ALM/hedging och M&A. Vi är också marknadsledande inom mjukvaran för 
aktuariella analyser för sak- och livförsäkring – Radar, Emblem, ResQ, Igloo, STAR ESG, RAFM, MoSes, 
mm. 

 
Willis Towers Watson söker en nyexaminerad junior aktuarieanalytiker till vårt sakförsäkringsteam inom 
enheten Insurance Consulting & Technology i Stockholm. Vi söker en person med stort intresse 
av dataanalys och hur det kan användas för att lösa praktiska problem. 
  
Hos oss finns alla möjligheter till att växa då du kommer få möjlighet att arbeta tillsammans med 
kompetenta och skickliga kollegor, både på junior- och senior nivå. Vi erbjuder dig ett klimat där du 
ständigt utmanas och stimuleras av komplexa frågeställningar. Tjänsten erbjuder en stor bredd i 
uppdrag och kommer involvera att jobba med våra kunder för att lösa deras utmaningar, med möjlighet till 
resor och arbete inom Willis Towers Watsons internationella nätverk.  
 
Typiska uppdrag kan inkludera: 
 
-       Nära samarbete med våra kunder, både hos kund och från vårt kontor 
-       Programmering i olika mjukvarupaket, inklusive WTW´s egna paket för att förbättra dataanalys och 
automatisera processer 
-       Projekt med prissättning, reservsättning och risk management inom sakförsäkring 
-       Ge utbildning inom WTWs marknadsledande mjukvara åt våra kunder 
   

Din bakgrund och dina kvalifikationer 
 

 Vi ser att du har en examen inom exempelvis Master of Science / Civilingenjör i matematik, 
matematisk statistik, teknisk fysik, försäkringsmatematik eller dylikt, med mycket goda 
studieresultat.  

 Du kommer antingen direkt från universitetet eller har ett par års erfarenhet.  

 För att lyckas i rollen som junior aktuarieanalytiker bör du vara analytiskt lagd med en vana att ta 
initiativ och driva igenom aktiviteter.  

 Som person drivs du av att arbeta på ett strukturerat sätt med komplex problemlösning och 
analys.  

 Vidare tycker du att det är spännande att arbeta med verksamhetsnära och affärskritiska frågor.  



 

 Du är en engagerad person som gillar att påverka, är intresserad av helheten och drivs av att 
arbeta självständigt såväl i team.  

  
 

Ansökan 
Tjänsten är placerad på Willis Towers Watson Stockholmskontor i mycket trevliga lokaler i på 
Lästmakargatan, i centrala Stockholm. Ansökan görs på länk nedan genom att skicka in ditt CV, 
personliga brev samt dina betyg. Vi kallar till intervju löpande och därför ser vi att du skickar in din 
ansökan inom kort! 

 


