Finansmatematiker till Kapitalförvaltningen hos AFA Försäkring
Välkommen till ett lite annorlunda försäkringsbolag. Hos oss får du jobba med experter och
människor som brinner för att hjälpa våra kunder. Vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter i
ett företag med schyssta anställningsförmåner.
Är du i början av din karriär, är du en analytisk lagspelare som gillar problemlösning?
Trivs du med att ta ansvar och är pedagogisk? Vill du utvecklas inom ett företag som gör
skillnad? Då kan du vara den vi söker!
Kapitalförvaltningen inom AFA Försäkring förvaltar ett kapital på drygt 200 miljarder kronor.
Målet är att förvalta kapitalet så att vi långsiktigt maximerar avkastning, givet de av styrelsen
beslutade riskmandaten. Enheten består av 65 personer varav avdelningen Investeringsanalys
utgörs av 4 personer som ansvarar för att beräkna hur tillgångarna bör placeras för att klara
åtagandena och hålla nere försäkringspremierna.
Vad du kan förvänta dig
Rollen som finansmatematiker kräver god analytisk förmåga samt noggrannhet då
arbetsuppgifterna främst handlar om att ta fram underlag till, och förslag på, den strategiska
allokeringen av våra tillgångar. I rollen ingår även utredningsuppdrag av främst kvantitativ
karaktär inom finans. Det kan bland annat vara att analysera nya tillgångsslag, nya instrument
eller nya strategier. Vidare ingår det i arbetsuppgifterna att bistå aktuarierna med finansiellt
underlag inför premiesättningen. Du ska även hålla dig à jour med utvecklingen inom finansiella
marknader och regelverk, och analysera hur de påverkar AFA Försäkring.
Rollen passar dig som har en mycket god analytisk förmåga och trivs i en roll som innebär
problemlösning. Den ger goda möjligheter att lära sig finansiell styrning av försäkringsbolag, s.k.
Asset Liability Management. Du rapporterar till chefen för Investeringsanalys.
Vad vi förväntar oss av dig
För att lyckas i denna roll behöver du ha en akademisk högskoleutbildning inom matematik,
sannolikhetsteori och statistik samt matematisk programmering i Matlab, R eller Python. Vi söker
dig som är i början av din karriär, och kanske har du nyligen tagit din examen. Du behöver ha en
stor pedagogisk förmåga och kunna förklara matematiska analyser på ett lättförståeligt sätt.
Som person är du analytiskt lagd, samtidigt som du trivs med att samarbeta med andra. Du är
noggrann och resultatinriktad som person och trivs i en roll som innebär problemlösning. Vidare
är du engagerad och prestigelös. Du tycker om att ta egna initiativ och har ett kreativt tänkande.
Detta kan vi erbjuda dig
Vi erbjuder ett stimulerande och ansvarsfullt arbete och ser kompetensutveckling som en naturlig
del i företagets och medarbetarens vardag. AFA Försäkring arbetar i ljusa och fräscha lokaler mitt
i Stockholms city och erbjuder goda friskvårdsmöjligheter.
Klicka här för att möta en av medarbetarna på kapitalförvaltningen
Klicka här för att se filmen om hur det är att jobba på AFA Försäkring.

Välkommen med din ansökan
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senaste den 25 maj 2018. Urval och
intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om du har några frågor kring tjänsten så är du välkommen att kontakta avdelningschef Jan
Svedberg jan.svedberg@afaforsakring.se, telefon 070-815 6295
Frågor kring rekryteringsprocess kontakta Maria Liljenberg, HR
maria.liljenberg@afaforsakring.se
Våra fackliga företrädare är:
FTF- Facket för Försäkring och Finans, Benny Nyberg, telefon 08-696 46 12.
Akademikerföreningen, Maria Schütt, telefon 08-696 49 74.
Fakta om oss
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall
och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
parter och vi försäkrar 4,5 miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och
regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig
del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra
arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och
PTK. Läs mer på www.afaforsakring.se
Följ oss gärna via LinkedIn, Twitter eller Facebook.

