Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och idag är vi ett av Sveriges största
försäkringsbolag. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar
för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom att erbjuda våra kunder service som
avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme, men också när inget har hänt. Trygg-Hansa finns
där i vått och torrt.
Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare på 20 orter i landet och vi ingår sedan 2007 i internationella
RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på
www.trygghansa.se. Följ oss på Facebook: www.facebook.com/trygghansa och LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/trygg-hansa

Student till Reservsättning
Vi söker dig som studerar pågående matematisk eller teknisk utbildning, och vill arbeta
deltid, enligt överenskommelse för assisterande arbete inom reservsättning.
Beskrivning av tjänst:
Trygg-Hansa arbetar ständigt med att förbättra verksamheten för att leverera maximal
service till sina kunder. Detta ställer höga krav på kvalitén på de lösningar vi erbjuder våra
kunder - och på var och en av oss i termer av samarbete, kompetens och engagemang.
Du kommer att arbeta med:






Hantering av datauttag
Reservsättning
Förberedelse och presentation av olika rapporter
Utveckling av verktyg för analys
Rapportering

Du får möjlighet att lära dig SAS, ResQ och Office-paketet i synnerhet Excel och VBA samt
skaffa dig erfarenhet om hur teori tillämpas i praktiken.
Vi har en engagerad, informell och god arbetsmiljö som kännetecknas av professionell
expertis och ett nära samarbete med RSA.
Skandinaviskt Aktuariat är en avdelning med drygt 19 aktuarier, analytiker och statistiker
uppdelat i två enheter baserade i Köpenhamn och Stockholm. De är en central del av
koncernens nordiska ekonomifunktion och har det övergripande ansvaret för att utveckla och
förvalta aktuariella modeller för kapital och reserver. Enheten i Stockholm arbetar med
reservanalys och kapitalmodellering för den svenska verksamheten. Totalt arbetar 8
personer i Stockholm på Skandinaviskt Aktuariat Trygg-Hansa, varav 6 har reservsättning
som deras primära fokus.
Vi har inom Skandinaviskt Aktuariat erfarenhet av att ta in studenter sedan tidigare, och
jobbet har visat sig gå bra att kombinera med universitetskurser.
Din profil:
 Du har läst i minst 2 år, samt meriterande om du har börjat läsa på
Aktuarieprogrammet
 Du är engagerad, noggrann, och ansvarsfull
 Du är intresserad att förstå hur våra analyser påverkar affärsbesluten på TryggHansa
 Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Det är viktigt för oss att du kan leva upp till och uppmuntra våra värdeord (expectations):







Be Curious – Var nyfiken, gräv djupt, bolla idéer och var innovativ.
Shout Out & Make Things Better – Ta fram och testa nya idéer, stora som små och
ge inte upp förrän du nått ditt mål.
Be Team-Spirited – Var generös, hjälp varandra. Lyssna och bygg på andras idéer.
Keep Our Commitments – Att hålla löften, informera och leverera i tid är viktigt för att
skapa förtroende, både mot kund och internt.
Be You & Big-Hearted – Ha en positiv inställning och agera med anständighet,
speciellt vid svåra beslut.

Ansökan:
Om du tycker detta verkar vara en intressant möjlighet att få erfarenhet av att arbeta och
börja en karriär som aktuarie är du välkommen att höra av dig med CV, betyg samt
personligt brev till Seth Nielsen:
Seth.Nielsen@TryggHansa.se
Sök tjänsten redan idag då intervjuer och tillsättning sker löpande, sista ansökningsdag är
dock den 24 maj 2017
Fackliga kontaktpersoner:
FTF är Frida Hermansdotter, tel 075-2433546
SACO Lena Darin, tel 075-2434521

