Er du aktuar med et par års erhvervserfaring, og har du lyst til at arbejde på tværs i
branchen? Så er det lige dig vi søger!
Som Danmarks hurtigst voksende revisions- og rådgivningshus har vi travlt, og vi har derfor fokus rettet
mod at udvide og styrke vores Financial Risk Management team med en dygtig aktuar, som har mod
på at prøve nyt hele tiden.
Du vil blive en del af et professionelt og inspirerende nærmiljø med stort fokus på faglighed. Vores
kundekreds er stor og varieret, og tæller et stadigt stigende antal kunder inden for forsikringssektoren.
Vores ambition er at fortsætte denne rejse, og vi er derfor på udkig efter en kollega, der har lidt erfaring
med og interesse i f.eks.:

Solvensregler
Hensættelsesberegninger
Aktuarfunktionens rapportering
Risikostyring
Andet aktuararbejde
Ud over at servicere kunder i den finansielle sektor, tilbyder vi arbejde med andre danske og
udenlandske kunder af forskellig størrelse.

Din rolle
Vi forventer, at du er ambitiøs og ønsker at:

Indgå i vores team af aktuarer og specialister med fokus på kunder i forsikringssektoren
Rådgive vores kunder om rapportering, risikostyring og forsikringsteknik mv.
Bistå vores kunder i større forandringsprojekter, der på den ene eller anden måde involverer
forsikringstekniske udfordringer
Hjælpe vores kunder med at leve op til nuværende og kommende lovgivning

Om dig
Du kan svare ja til følgende:

Du har en uddannelse som Cand. Act. eller eventuelt matematik, statistik eller Mat ØK.
Du har et par års erfaring fra et aktuariat i et forsikringsselskab eller fra aktuararbejde i en
relevant konsulentvirksomhed, herunder eventuelt erfaring fra et studierelevant arbejde.
Du besidder en veludviklet analytisk sans kombineret med sund forretningsforståelse
Du bevarer overblikket samtidig med, at du stadig har øje for detaljen
Du arbejder flydende på engelsk med vores internationale kollegaer, og har gerne lidt
kendskab til svensk/norsk, da vi ind i mellem samarbejder på tværs i Norden.
Du bidrager til en åben og uformel arbejdskul
Du har lyst til at arbejde med nye kunder og problemstillinger

Vi tilbyder i øvrigt
Konkurrencedygtig lønpakke med fleksibel pensionsordning
Performancebaseret bonusskema
Mulighed for mentorordning
Struktureret medarbejderudviklingsforløb (fagligt såvel som personligt)
Forsikringspakke (tab af erhvervsevne, dødsfald, kritisk sygdom, sundhedsforsikring)

Bredt kursuskatalog med såvel interne som eksterne kurser
Fleksible arbejdstider
Attraktive barselsvilkår
Frokost fra Meyers
Gratis parkering
Fitness-faciliteter i huset (gratis og åbent døgnet rundt, året rundt)
Renseriordning
Sports- såvel som sociale aktiviteter (herunder fester, fredagsbarer og team-arrangementer)
Og ikke mindst: Fantastiske kollegaer
Lyder det som noget for dig, så tøv ikke, men upload dit CV og en motiveret ansøgning.
Du er meget velkommen til at kontakte partner Hans Jørgen Andresen +45 5215 0255 for en god snak
om dine muligheder.
Vi ser frem til at høre fra dig og vi vil glæde os til at få dig om bord!
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KPMG
KPMG er et globalt netværk af rådgivningsfirmaer, som tilbyder Advisory, Audit og Tax Services i mere
end 154 lande og med over 197.000 kolleger. De enkelte rådgivningsfirmaer i KPMG-netværket er
uafhængige enheder, der er tilknyttet det schweizisk registrerede selskab "KPMG International" som
separate, selvstændige juridiske entiteter og repræsenterer som sådan sig selv individuelt.
Hos KPMG P/S, KPMG-netværkets danske virksomhed, kombinerer vi dybdegående viden om danske
og nordiske anliggender med stærke globale perspektiver. KPMG P/S udfordrer konventionelle
tilgange og samarbejder tæt på tværs af alle tre servicelines for at hjælpe vores kunder med at gribe
vækstmuligheder i Danmark og i udlandet. I KPMG P/S arbejder mere end 700 ambitiøse og
passionerede kollegaer sammen om at skabe værdi for vores kunder, der omfatter mere end 1.500
forskellige virksomheder. Vores kundebase spænder fra nystartede entreprenører til store
børsnoterede virksomheder og omfatter ligeledes fonde og foreninger og en lang række andre kunder,
der er undergivet særlovgivning. Vores arbejdssprog er engelsk, og vi fremmer diversitet såvel hos
vores kunder som i KPMG P/S.

