AKTUARIE
Framtidens aktuarie
Är du nyutexaminerad och är du redo för framtidens utmaningar? Vill du jobba brett inom
försäkring, digitalisera försäkringstjänster, gillar du att vara med där det händer? Då är ett
jobb som framtidens aktuarie på SPP något för dig.
SPP:s aktuarieavdelning är en ung grupp men ändå en grupp med stor erfarenhet. På SPP
jobbar aktuarieavdelningen inte bara med aktuariella frågor, utan som aktuarie på SPP
förväntas du ha en vilja att se helheten och att jobba brett med alla avdelningar på bolaget.
Som aktuarie på SPP har du en specialistkompetens och utför traditionella aktuariella
arbetsuppgifter. Men du är också en central person i allt som händer i bolaget, du förväntas att
komma med lösningar på komplexa problem och du ska på ett pedagogiskt sätt kunna förklara
invecklade lösningar för övriga bolaget. Huvuduppgiften för denna tjänst första året kommer
att vara produktfrågor, att hitta lösningar och att implementera dessa i våra system. Detta görs
i ett tätt samarbete med framförallt IT- och Produktavdelningen. Eftersom vi är en ung grupp,
är det en självklarhet för utvecklingen att kunna skifta arbetsuppgifter och inte bli kvar i ett
spår för länge. I rollen som aktuarie på SPP får du både en djup aktuariekunskap och en bred
försäkringskunskap vilket ger stora möjligheter till fortsatt utveckling båden inom och utanför
aktuarieområden.
Kvalifikation
En utbildning med lämplig akademisk examen inom matematik, matematisk statistik,
finansmatematik eller som civilingenjör ser vi som en förutsättning för att kunna lyckas bra i
jobbet.
Person
Om du är en person som har eget driv, vågar ifrågasätta och tar ansvar för leveranser, då
kommer du att lyckas på SPP.
Ansökan
Välkommen med din ansökan på https://www.spp.se/om-spp/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/
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