Januar 2019

Er du Popermos nye medarbejder?
Stillingen er nyoprettet, og du vil derfor få mulighed og ansvar for selv at sætte dit præg på stillingens omfang.
Der vil være mulighed for at arbejde med mange forskellige opgaver, dog primært opgaver af administrativ art.
Du kommer til at arbejde selvstændigt og skal have interesse i at være selvkørende, og du skal kunne begå dig i
forhold til alle medarbejdergrupper i Popermo. Du refererer til Popermos adm. direktør.

Dine arbejdsområder kunne være:






Nøgleperson og ansvarlig for compliancefunktionen. I funktionen er tilknyttet en jurastuderende.
Nøgleperson og ansvarlig for risikostyringsfunktionen, herunder med ansvar for Popermos risikokomité og
Popermos risikostyringsrammeværk.
Ansvarlig for Popermos klagefunktion.
Compliance- og rådgivningsopgaver i tilrettelæggelsen af reassurance og tilhørende kontraktudformninger.
Udføre rådgivningsopgaver på ad hoc basis i forhold til juridiske problemstillinger, der kommer fra
selskabet, forretningen eller HR-afdelingen.

Har du denne profil?
Du har måske allerede erfaring med compliance og/eller risikostyring fra advokatkontor, den finansielle sektor eller
den offentlige administration.
Du interesserer dig for detaljer og sætter pris på at levere høj kvalitet i dit arbejde.
Du skal kunne planlægge din egen arbejdsdag og være ansvarlig for at nå de opstillede mål.

Om os – Popermo Forsikring
Popermo Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab, der i mere end 50 år har solgt private forsikringer
til politiansatte og andre udvalgte medlemsgrupper. Vi er i dag et moderne forsikringsselskab med mere end
23.000 medlemmer og 34 engagerede medarbejdere. Vi ønsker at være teknologisk tidssvarende og opretholde
stor medlemstilfredshed i kraft af høj service og brugervenlige digitale løsninger.
Som ansat i Popermo er det naturligt, at du bidrager aktivt til den organisatoriske, administrative og faglige udvikling.
Vi tilbyder attraktive løn- og ansættelsesforhold, et inspirerende arbejdsmiljø og ikke mindst gode kolleger.

Er du vores nye kollega?
Finder du jobbet interessant, kan du uploade dit CV til dette link:
http://www.birn-partners.com/jobs/?hr=show-job%2F39923&locale=da_DK
Birn+Partners varetager processen for Popermo, og har du uddybende spørgsmål, er du meget velkommen
til at kontakte Birn+Partners. Du finder kontaktpersonerne via linket ovenfor.
Vi glæder os til at høre fra dig.

