
Ansvarig Aktuariefunktionen
Vi välkomnar dig till rollen som Ansvarig Aktuariefunktionen där du samordnar och svarar för 

kvalité för bolagens försäkringstekniska avsättningar i solvensbalansräkningen. Söker du nya 

utmaningar hos Sveriges största aktör inom Sakförsäkring? Har du arbetat minst tre av de 

senaste sju åren praktiskt med uppgifter som hanteras av aktuariefunktionen? Då är du den vi 

söker!

Om jobbet 
Vi är inne i ett spännande skede där vi håller på att bygga upp den nya gruppen 

Aktuariefunktionen. Här har du stora möjligheter att utvecklas och tillsammans med dina 

kollegor bidra till utformningen av rollen. Aktuariefunktionen är en kontrollerande funktion som 

först och främst svarar för kvalitét i försäkringstekniska avsättningar i solvensbalansräkningen 

och bidrar till riskhanteringsfunktionen. 

I din roll kommer du att ansvara för Aktuariefunktionen för ett antal av länsförsäkringsbolagen. 

Aktuariefunktionen har direkt rapporteringsväg till bolagens VD och styrelse genom den årliga 

aktuarierapporten och uppföljning av eventuella rekommendationer. Du bidrar även till 

riskhanteringssystem genom exempelvis arbete med ERSA, samt samarbete med Risk 

management i frågor om kapitalkravsberäkningen för försäkringsrisker.

Gruppen består av kollegor med mycket hög kompetens. Det unika med gruppen är att vi är 

flera ansvariga för aktuariefunktionen för sakförsäkringsbolagen inom länsförsäkringsgruppen 

och har möjligheten att nyttja vår kunskapsbank tillsammans. Du kommer att samarbeta med 

dina kollegor inom grupp Reserv samt övriga centrala funktioner på länsförsäkringsbolagen.

Vem är du? 
För att vara Ansvarig för Aktuariefunktionen ska du uppfylla Finansinspektionens krav. Vi ser 

därför att du som söker har en akademisk examen inom matematik och/eller matematisk 

statistik. Du har även kunskaper inom svensk försäkringsredovisning, försäkringsjuridik, 

livförsäkringsmatematik, skadeförsäkringsmatematik och finansiell matematik. Du behärskar 

aktuarieyrket inom sakförsäkring, med fokus på Solvens 2 och försäkringstekniska 

avsättningar. 

Som person är du analytisk, engagerad och strukturerad i ditt arbete. Du kan jobba 

självständigt och ta ansvar för dina uppgifter. Samtidigt är du kommunikativt stark och kan på 

ett pedagogiskt sätt förklara komplexa frågeställningar för såväl områdeskunniga som övrig 

verksamhet. Vi värdesätter även en stark laganda och ser att du trivs med att arbeta i grupp 

och dela med dig av din kompetens till dina kollegor.

Varför arbeta med oss
Länsförsäkringar AB genomförde en omorganisation vid årsskiftet där Avdelningen Aktuarie & 

Analys etablerades. Anledningen till denna avdelning är att det är ett satsningsområde, som 

har uppdraget att förflytta länsförsäkringsgruppens analytiska förmåga och bli bäst inom valda 

delar, så vi har en spännande resa framför oss! 

Avdelningen har hela det aktuariella ansvaret för koncernens 26 sakförsäkringsbolag. Därtill 

ansvarar vi för avancerad analys och beslutsstöd. Vi består av 75 aktuarier och analytiker med 
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hög kompetens. Ditt team består av 9 drivna och kompetenta kollegor. 

Mer information och ansökan
Låter detta intressant? Då vill vi veta mer om dig! Vi arbetar med löpande intervjuer och 

tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så tveka inte att söka redan idag!

 

Hos oss är du med och påverkar ditt eget arbete – hela kulturen bygger på en hög grad av 
självledarskap, eget lärande och utveckling. Tycker du om att leda dig själv och utveckla din 
fulla potential kommer du att trivas hos oss. Vi är en arbetsgivare som vill bidra till ett 
hållbart arbetsliv genom att erbjuda sjukvårdsförsäkring, träningsmöjligheter i egna lokaler 
och tjänstepension i anställningen. Bra anställningsvillkor och ett förmånligt 
försäkringsskydd till dig och familjen är andra exempel. 

Vi utvecklar ett flexibelt och aktivitetsbaserat arbetssätt, med en god företagskultur och 
tydliga värderingar skapar vi en attraktiv arbetsplats för alla att trivas i. Välkommen med din 
ansökan! 
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