
Vill du som aktuarie vara med och göra skillnad? 

 
Som aktuarie till enheten försäkringsrisker säkerställer du att försäkringsbolagens 
försäkringstekniska avsättningar är korrekta. 
 
Du arbetar med att utveckla och utföra analys av uppgifter som försäkringsbolagen rapporterar in med 
hjälp av verktygen SAS och Visual Analytics. Du granskar hanteringen av försäkringsrisker i samband 
med temaundersökningar och är ett viktigt stöd i det tillsynsarbete som utförs av FI:s tillsynsenheter bl 
a genom handläggning av tillståndsärenden.  
 
Enheten arbetar även med frågor som rör själva aktuariefunktionen och utformning av regelverk för 
försäkring. På enheten finns stora möjligheter att lära sig av kunniga kollegor och att utbyta 
erfarenheter inom våra internationella kontaktnät. 
 
Arbetet är omväxlande och omfattar varierande frågeställningar både kring enskilda bolag och 
övergripande frågor på marknadsnivå. 
 
Vi söker dig som har arbetat som aktuarie på ett direkt sakförsäkringsbolag i minst tre år. Du ska ha 
goda kunskaper inom matematik och matematisk statistik samt ha god kännedom om 
sakförsäkringsprodukter. Vi ser gärna att du har arbetat med analys av försäkringsprodukter gällande 
såväl reservsättning som prissättning. Det är också bra om du har erfarenhet av Due Diligence och 
Solvens 2. Vilja och förmåga att undervisa och tycker om att förklara komplicerade tekniska 
sammanhang för icke-tekniker värderas högt. 
 
Som person är du analytisk, bidrar med gott samarbete och är strukturerad. Arbetet på FI förutsätter 
att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.  
 
För ytterligare information är du välkommen att kontakta enhetschef Per Jakobsson, 
per.jakobsson@fi.se på 08-408 982 11.  
 
Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning.  
 
Välkommen med din ansökan med cv, personligt brev och vidimerade betyg senast den 15 augusti 
2016 då rekryteringsprocessen bedrivs fortlöpande. 

 

FI arbetar för finansiell stabilitet och ett gott konsumentskydd. Här arbetar cirka 450 

personer med olika erfarenhet och bakgrund på en arbetsplats som präglas kunskapsutbyte 

och stort eget ansvar från start. På FI är du med och påverkar den finansiella marknaden – 

även internationellt genom vårt täta samarbete inom EU. Tillsammans arbetar vi för 

samhällsnyttan och du kan göra skillnad! 


