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Är du en fondaktuarie som söker nya utmaningar?
Movestic söker personer som ska 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. Vi vill vara experten som inspirerar till smarta val, visst vill du 
följa med på vår resa?

Vad kan vi erbjuda dig?
Vi kan erbjuda en senior tjänst med aktuariellt huvudan-
svar för vår fondförsäkringsportfölj. 

Movestics affär utgörs främst av fond- och depåförsäk-
ring samt personriskförsäkringar. Det aktuariella arbetet 
utgörs av Solvens II- och Economic Value (EcV)-rappor-
tering, modellutveckling, prissättnings- och lönsamhets-
analyser, resultatuppföljning och en mängd övriga analy-
ser. Som verktyg används framförallt SQL, RAFM (Towers 
Watson RiskAgility FM), Excel och i någon utsträckning 
VBA.

Ditt uppdrag kommer huvudsakligen att vara att ansvara 
för processer kopplade till fond- och depåförsäkring. 
Detta innebär bl.a. att ansvara för vår nya beräknings-
modell för fondförsäkringsportföljen (RAFM) och doku-
mentation därav, att följa upp lönsamheten i portföljen 
genom ett nära samarbete med övriga kollegor inom 
avdelningen samt affärsområdet Pension & Sparande. 
Därtill ingår en mängd analyser och effektiviseringsarbe-
ten enligt stycket ovan.  
 
Du kommer att ingå i avdelningen Business & Actua-
rial Control, en stödfunktion med engagerade Aktuarier, 
Financial Controllers, Business Controllers och utveck-
lare inom Business Intelligence, där alla hjälps åt för att 
serva våra affärsområden och den övriga verksamheten 
på ett proaktivt och kvalitetsmässigt sätt. 

Vem söker vi?
Vi söker en senior aktuarie som vill arbeta i ett högt tem-
po och som tycker om att effektivisera och driva förbätt-
ringsarbeten. På Movestic är vi stolta över vår kultur. Vi 
har hög energi och vi arbetar med leverans i fokus. Hos 
oss kommer dina insatser att märkas och värdesättas 
och du kommer att få återkoppling och feedback på ditt 
bidrag till enheten och till företaget. Vi ser gärna att du 
tycker om att ta ett stort eget initiativ och har förmågan 
att driva frågor självständigt.

Vad har du för bakgrund och egenskaper?
Du har cirka 5 års erfarenhet av aktuariellt arbete, va-
rav dels inom fondförsäkring. Du har med fördel arbetat 
med RAFM (Towers Watson RiskAgility FM) eller MoSes 
och gärna även med Solvens II-beräkningar och/eller 
-rapportering. 

Är du intresserad av att bli en av oss?
Skicka din ansökan och CV till: 
kajsa.jarnmalm@movestic.se. Telefon: 0736-202 864. 
Vi hanterar ansökningar löpande.

Välkommen med din ansökan!

MOVESTIC REKRYTERAR

MOVESTIC LIV & PENSION startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för 
trygghet. Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är att er-
bjuda marknadens 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 nödvän-
digt 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.


