Logga in

Ansvarig Aktuariefunktionen
Länsförsäkringar Sak AB kommer fusioneras med Länsförsäkringar AB och i samband med
det upprättar vi en ny roll för dig som ansvarig för Aktuariefunktionen. I din roll får du
möjligheten att med stor autonomi etablera din roll, hitta synergier med övriga
aktuariefunktioner samt hitta effektiva processer.
Är du en driven Aktuarie med erfarenhet från sak- och livförsäkring? Har du dessutom goda
ledarskapsegenskaper samt en hög kommunikativ förmåga? Då har vi rollen för dig!

Om jobbet
Som ansvarig för Aktuariefunktionen för Länsförsäkringar AB samt dess dotterbolag Agria och
Gruppliv är du en kontrollerande funktion som först och främst svarar för kvalitét i
försäkringstekniska avsättningar i solvensbalansräkningen och bidrar till
riskhanteringsfunktionen. Länsförsäkringar AB har även dotterbolag med livverksamhet och du
kommer att arbeta med frågor som berör hela försäkringsgruppen.
Kvartalsvis kvalitetssäkrar du aktuariella delar inom myndighetsrapportering samt input till
beräkningen av försäkringsrisker inom Länsförsäkringars interna modell. Försäkringsrisker
modelleras med internt skattade parametrar för Länsförsäkringar Sak och Agria. Modellerna
förvaltas kontinuerligt där du som ansvarig för bolagens Aktuariefunktion granskar modellernas
kvalité.
Årligen rapporterar du till bolagens styrelse där du avger rekommendationer inom dina
ansvarsområden. Vidare följs rekommendationerna upp hos bolagens revisionsutskott. Du
bidrar även till andra årliga rapporter så som RSR, SFCR och ERSA. Validering av
försäkringstekniska avsättningar är en central process för andra linjens arbete. Det är du
tillsammans med dina kollegor i gruppen som utformar och utför processen.

Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av aktuarieyrket inom sakförsäkring samt arbete
inom aktuariefunktionen. God kunskap om solvensregelverket är ett krav. Då du även kommer
ha grupperspektivet behöver du ha erfarenhet från livförsäkring. Du måste uppfylla
Finansinspektionens krav som ansvarig för aktuariefunktionen.
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Sök tjänsten

Vill du vara en del av
något större?
För oss på Länsförsäkringar är alltid
uppdraget större och engagemanget
bredare än att bara sälja försäkringar

Som person är du trygg i dialog, nyfiken och har stort personligt driv. Hos oss trivs du om du
uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö där inga frågor lämnas utan svar. Vi värdesätter en
stark laganda och ser att du trivs med att arbeta i grupp och dela med dig av din kompetens till
dina kollegor. Som vår nästa kollega - och specifikt i denna roll - är det viktigt med
självledarskap, ett driv att ständigt vilja förbättras samt goda kommunikativa egenskaper då du
jobbar mot tre vd:ar och styrelser.

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!

och bankprodukter. Hos oss är du med
och stöttar det lokala arbetet i att
skapa trygghet för både människor och
samhällen. Att vara en del av något
större blir en naturlig del av din vardag.

An error occurred.
Prøv å se denne videoen på
www.youtube.com, eller slå på JavaScript
hvis det er slått av i nettleseren.

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
hög kompetens. Ditt team består av 9 drivna och kompetenta kollegor.

Mer om oss

Mer information och ansökan

https://www.lansforsakringar.se/privat/

Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Vi arbetar med löpande intervjuer i denna

om-oss/jobba-hos-oss/jobba-hos-

rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Välkommen med
din ansökan redan idag!

lansforsakringar-ab/

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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