Starta din karriär hos Länsförsäkringar!
Är du nyutexaminerad aktuarie och vill jobba med prissättning eller reservsättning av Sveriges
största sakförsäkringsportföljer? Har du en god analytisk förmåga, trivs i interaktionen med andra
människor och tyckte du dessutom att programmeringskurserna var något för dig? Då har vi
jobbet för dig! Till Länsförsäkringar ABs aktuariegrupp rekryterar vi nu en nyutexaminerad
medarbetare med stor utvecklingspotential!

Om jobbet
I rollen som aktuarie i reservsättningsgruppen kommer du få en god inblick i och vara delaktig i
arbetet med att utveckla reservsättningsmetoder och verktyg för länsförsäkringsbolagens
redovisning samt Solvens II. Du kommer att vara delaktig i utveckling av beräkningsmetoder och
leveranser av bokslutsunderlag.
Lockar dig prissättning mer erbjuder vi rätt person en plats i prissättningsgruppen. Du får arbeta
med prissättning och lönsamhetsanalyser. Båda vägarna erbjuder dig en spännande tjänst med
goda förutsättningar till personlig utveckling och möjlighet att arbeta i ett team med några av
branschens främsta aktuarier.
Du får träna din förmåga att uppfatta verksamhetens behov samt utveckla din analytiska förmåga.
Förmågor du sedan använder för att exempelvis utveckla befintliga rapporter samt fånga upp
användarbehov på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Vem är du?
Vi söker dig som är nyutexaminerad från Aktuarieprogrammet eller har läst till Civilingenjör med
någon form av matematisk inriktning alternativt är i början av din karriär. För att lyckas i rollen
som aktuarie bör du vara analytiskt lagd med en vana att ta initiativ och driva igenom aktiviteter.
Du ska trivas att jobba ensam såväl som i team. Många beskriver dig som pedagogisk med en
förmåga att förklara de försäkringstekniska termerna på ett sätt som gör att andra förstår. Du är
en engagerad person som gillar att påverka, är intresserad av helheten och har ett intresse för
programmering.

Om vår kund
Aktuariegruppen har hela det aktuariella ansvaret för länsförsäkringsbolagens
sakförsäkringsaffär, som uppgår till 20 miljarder i premievolym. Gruppen som består av ca 20
medarbetare har mycket hög kompetens och delas in i två team, en inom prissättning och en
inom reservsättning. Teamen har en god samarbetsförmåga och sammanhållning likväl inom det
enskilda teamet som gruppen i stort. Organisatoriskt tillhör aktuariegruppen avdelningen
Sakförsäkringsservice som har det sammanhållna serviceuppdraget från länsförsäkringsbolagen
vad gäller produkter, villkor, skadeförebyggande verksamhet och skadereglering.
Engagemang, tillit, professionalism och öppenhet är det som driver utveckling hos oss. I vår
organisation leder återkoppling och uppföljning av dina prestationer affären framåt. Samma
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öppenhet som vårt starka varumärke står för strävar vi även efter internt. Mångfald värderas högt
i vår verksamhet och vi lägger stort fokus på hälsa för att skapa balans mellan jobb och fritid.

Vi svarar gärna på dina frågor
I denna rekrytering samarbetar Länsförsäkringar AB med Talents of Sweden. För frågor om
tjänsten kontakta rekryterare Martin M Eriksson på telefon 0735-95 73 00 eller mail
martin.eriksson@talentsofsweden.se. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din
ansökan snarast.
Fackliga kontaktpersoner:
Linnéa Niklasson, kontaktombud FTF, telefon 08-588 413 81
Maria Eriksson, kontaktombud SACO, telefon 08-588 411 52

Länsförsäkringar – en unik arbetsgivare
Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och
kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag.
Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte är riktigt som alla andra.
Läs mer om Länsförsäkringar AB med dotterbolag
http://www.lansforsakringar.se/om-oss/om-lansforsakringsgruppen/lansforsakringar-ab/
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