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Vi søger en studentermedhjælper til vores Compliance- og risikostyringsafdeling 

Er du godt i gang med din uddannelse og ønsker at opbygge lidt praktisk erfaring? Har du flair for kompleks lovgivning, 

og er du god til at sætte dig ind i og forstå processer? Kan du lide at snakke med mennesker og gøre en forskel? 

I så fald er du måske vores kommende studentermedhjælper. 

Vi søger netop nu en dygtig studentermedhjælper, der får til opgave at assistere vores compliance- og 

risikostyringsansvarlige i arbejdet med at sikre, at Popermo overholder den til enhver tid gældende lovgivning, herunder 

f.eks. Lov om finansiel virksomhed, Ledelsesbekendtgørelsen, Solvens II-forordningen og Databeskyttelsesloven. 
 

Dine primære opgaver: 

 udarbejde og vedligeholde kontrolkatalog, årshjul mm. 

 forestå og understøtte diverse compliance aktiviteter 

 bistå opfølgningen af interne kontroller 

 bistå forberedelsen samt opfølgningen af diverse møder 

 foretage juridisk informationssøgning 

 overvåge og analysere ny lovgivning 

Der er tale om ca. 5-15 timers arbejde om ugen, hvor timerne aftales under hensyntagen til dit studie og vores 

arbejdsmængde. 
 

Dine kvalifikationer 

Du er ved at afslutte din bacheloruddannelse, gerne inden for jura (ha.jur eller jura) – andre studieretninger kan dog 

også komme i betragtning. Du er fagligt godt funderet og har en systematisk tilgang til håndteringen af de stillede 

opgaver, ligesom du trives med og er god til at snakke og samarbejde med andre.  
 

Lidt om os 

Popermo Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab, der sælger private forsikringer til politiansatte og andre 

udvalgte medlemsgrupper. Vi har ca. 23.000 medlemmer, og vi er 34 engagerede medarbejdere. Vi ønsker at være 

teknologisk tidssvarende og opretholde stor medlemstilfredshed i kraft af høj service og brugervenlige digitale 

løsninger. 
 

Finder du jobbet interessant? 

Send din ansøgning, CV samt øvrige relevante bilag til hr@popermo.dk. Relevante kandidater vil løbende blive kaldt til 

samtale, hvorfor du bedes sende din ansøgning hurtigst muligt. Ønsker du en uddybning af jobbeskrivelsen, er du 

velkommen til at kontakte compliance- og risikostyringsansvarlig Charlotte Madsen på 40 46 16 43.  
 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
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