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Traineetjänst - Movestic söker en aktuarie
Movestic söker personer som vill vara med och bygga upp vårt bolag till att bli ett självklart 
val när kunder ska välja försäkringsbolag.  Vi vill ha drivande och kunniga medarbetare 
som trivs i vår snabba och förändringsbenägna organisation. Just nu söker vi en aktuarie 
till en traineetjänst. Vi vill vara experten som inspirerar till smarta val, visst vill du följa 
med på vår resa?

Vad gör en aktuarie? 
En aktuarie har matematiska, matematisk-statistiska, finan-
siella och ekonomiska kunskaper och hjälper organisatio-
nen att kvantifiera, förstå och hantera olika typer av risker. 
Aktuarien har förmågan att lösa komplexa affärsmässiga 
problem genom att analysera, samla värdefull information 
och presentera materialet på ett sätt som underlättar be-
slutsfattande i olika sammanhang.

Hos oss kommer du att analysera vår affär och vara del-
aktig i lönsamhets- och resultatuppföljning. Vidare arbetar 
du med kassaflödesanalys och reservsättning. Exempel 
på andra uppgifter är prissättning, bokslutsarbete och 
numerisk och skriftlig rapportering. Tjänsten innebär ett 
stort mått hantering av data med hjälp av SQL och i din 
roll kommer du även att delta i olika produktutvecklings-
projekt. 

Vem söker vi?
För att passa för rollen som aktuarie söker vi dig som är ny-
utexaminerad med en akademisk examen inom matematik/
matematisk statistik alternativt civilingenjör med lämplig in-
riktning. Som aktuarie behöver du vara analytiskt lagd och 
bra på att göra rimlighetsbedömningar. Du tilltalas av att ar-
beta övergripande såväl som djupgående och har en entu-
siastisk och uthållig inställning. Goda kunskaper inom SQL 
och Excel ser vi som en självklarhet. Du behöver ha en för-

måga att ta egna initiativ, vara prestigelös och ta tag i alla ty-
per av uppgifter med driv och lösningsfokus. Att du är kom-
munikativ som specialist i organisationen är givet för att du 
ska trivas hos oss.

Vad kan vi erbjuda dig??
I och med att det första året av anställningen är i form av en 
traineetjänst ger vi dig möjlighet att utvecklas som aktuarie, 
genom att provat på olika aktuariella arbetsområden, samti-
digt som du får en god inblick i övriga verksamheten på bo-
laget. Utbildning inom aktuarieprogrammet på Stockholms 
universitet är meriterande, men det kommer även ges möj-
lighet för fortsatta aktuariestudier under anställningen. 
Du kommer att ingå i avdelningen Business & Actuarial Con-
trol, en stödfunktion med engagerade aktuarier, financial 
controllers och business controllers, där alla hjälps åt för att 
serva våra affärsområden och den övriga verksamheten på 
ett proaktivt och kvalitetsmässigt sätt med leverans i fokus. 
På Movestic är vi stolta över vår kultur. Vi har hög energi, 
ställer höga krav och har roligt på jobbet.

Är du intresserad av att bli en av oss? Skicka ditt CV och 
personligt brev till kajsa.jarnmalm@movestic.se. Vi inter-
vjuar löpande eftersom tjänsten ska tillsättas snarast. Har 
du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kajsa 
Järnmalm (Chef Business & Actuarial Control) på telefon 
0736-202 864

MOVESTIC LIV & PENSION startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för trygg-
het. Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är att erbjuda markna-
dens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare. Våra kunder har därför, år efter år, fått en avkastning på sitt 
sparkapital som legat i topp i branschen. Med våra trygghetsförsäkringar erbjuder vi också ett skydd om det som inte får 
hända ändå skulle inträffa. Vi är övertygade om att professionell rådgivning är nödvändigt för att den enskilda individen 
ska få ett sparande och ett försäkringsskydd som är anpassat till dennes unika situation. Därför erbjuder vi våra produkter 
enbart via registrerade och kvalificerade försäkringsförmedlare.
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