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Popermo Forsikring GS
Popermo’s historie er fortællingen om initiativrige politiansatte, som i 1963 fik en idé. De ville lave deres eget forsikringsselskab, så de kunne købe billig
kaskoforsikring til deres biler, for politiansatte var jo gode bilister og havde få skader. Ideen blev ført ud i livet, og ’Popermo –  vores forsikring’ blev en realitet. 
Efter mere end 50 år i branchen sælger vi alle private forsikringer til politiansatte og andre udvalgte medlemsgrupper. Popermo er i dag et moderne medlemsejet 
forsikringsselskab med mere end 24.000 medlemmer, 41 medarbejdere og en årlig omsætning på 240 mio. kr.

Head of Compliance

Har du erfaring og interesse for compliance og risikostyring?
Og har du lyst til at arbejde selvstændigt med mange forskellige opgaver - primært af administrativ art?
Vi søger dig, som gerne vil have, at tingene gøres rigtigt, og at regler og lovgivning følges. Du skal være velorganiseret og
omhyggelig, opmærksom på detaljerne, ligesom du sikrer, at kvalitet og standarder opretholdes, og antallet af fejl begrænses til
et minimum. Du er glad for nye udfordringer og har den nødvendige udholdenhed til at føre en opgave til dørs. 
Kan du genkende dig selv i ovenstående, så er du måske Popermos nye Head of Compliance.

Din profil:
• Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som fx jurist og efterfølgende oparbejdet erfaring med compliance og  
 risikostyring fra den finansielle sektor, offentlig administration, advokatkontor eller anden relevant stilling.
• Du er detaljeorienteret og sætter pris på at levere høj kvalitet i dit arbejde. 
• Du skal kunne planlægge din egen arbejdsdag og være ansvarlig for de opstillede mål.
• Du skal have let ved at begå dig på tværs af forskellige medarbejdergrupper og kunne
 tage autoritet, når det er nødvendigt.

Om jobbet:
Dine arbejdsområder omfatter:
• Ansvarlig for compliancefunktionen. I funktionen er en jurastuderende tilknyttet. 
• Ansvarlig for risikostyringsfunktionen med sparring fra ekstern partner – herunder
 Popermos risikokomité.
• GDPR-ansvarlig.
• 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.
• En vis international kontakt og deltagelse/ansvar for forhandlinger.
Stillingen er med reference til den adm. direktør.

Om os - Popermo Forsikring:
Vi har et mål om 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. Du tilbydes attraktive løn- og ansættelsesforhold, et inspirerende arbejdsmiljø og ikke mindst gode kolleger. 

Ansøgning m.v.:
Birn+Partners varetager rekrutteringsprocessen for os, og yderligere information om stillingen og virksomheden kan fås ved
personligt interview om stillingen. Der indkaldes løbende til interviews. 
Du skal ikke skrive en ansøgning, men passer du perfekt til stillingen, skal du uploade dit CV via dette link:
https://www.birn-partners.com/jobs/?hr=show-job%2F70173%26locale%3Dda_DK 
Birn+Partners: Kim Tapping, Partner, Headhunter, +45 40 79 66 55, kt@birn-partners.com
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