Managementkonsult med inriktning på riskhantering
inom försäkringsbolag
zeb är ett välrenommerat och etablerat internationellt konsultbolag nischat mot
finanssektorn och arbetar idag med flera av världens största finansiella aktörer. Vi är ca
900 konsulter (varav 40 i Stockholm) verksamma i ett tiotal länder och vi är specialiserade
mot finanssektorn. Konsulter hos oss har bakgrund inom allt från matematik till juridik och
ekonomi och våra kunder är såväl försäkringsbolag, värdepappersbolag och banker inom
och utom Sverige.
Rollen
I rollen som konsult arbetar du i en bred roll gentemot försäkringssektorn med fokus på
riskfrågor där du kommer att stödja kunderna i deras arbete med riskhantering utifrån
kundens verksamhet och gällande regelverk. Rollen är mycket bred och du kommer att
arbeta med alla typer av risk som kunden exponeras mot.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:




Arbeta med företagsstyrning, riskhantering och internkontroll.
Stöd till våra försäkringskunder i deras arbete med riskhantering utifrån kundens
verksamhet och externa regelverk.
På sikt ansvara för riskhanteringsfunktionen på outsourcingbasis för
försäkringsbolag

Vi har en stor hubb med expertis i Tyskland vilket innebär goda möjligheter till utbildning
och erfarenhetsutbyte. Du kommer att jobba i ett trevligt gäng med experter inom inte
bara Försäkring, utan även Bank och Finansiella institut vilket ger ett naturligt utbyte av
erfarenheter med kollegor inom olika expertområden.
Analytisk, konsultativ och kommunikativ
Du har ett genuint intresse för riskhantering och regelverk, och självfallet hög integritet.
Det är viktigt för oss att du är en teamspelare som fungerar bra i samarbete med
kollegor och i relationen med våra kunder såväl på styrelse-/ledningsnivå som med
medarbetare.
För att vara framgångsrik i denna roll ser vi gärna att du är har en bakgrund som
civilekonom eller motsvarande och ett par års erfarenhet av försäkringsbranschen. Du
fungerar bra i grupp och trivs i en omväxlande miljö med varierade arbetsuppgifter. God
kommunikationsförmåga i tal och skrift på både svenska och engelska är ett krav.
Skicka gärna din ansökan i form av personligt brev och CV till erik.sundberg@zeb.se så
snart som möjligt.
Vid frågor, kontakta:
Erik Sundberg
Mobil: +46706701197

Mail: erik.sundberg@zeb.se
zeb
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Sweden

