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Popermo er et dansk forsikringsselskab
og er medlem af Garantifonden
for skadesforsikringsselskaber

Er du færdig med kandidatuddannelsen og brænder for at opbygge praktisk erfaring?  
Har du flair for juridisk metode og kompleks lovgivning, og er du god til at sætte dig ind i systemer og forstå processer? Er du særligt glad for 
GDPR, IT og at snakke med mennesker? Så er du måske vores nye kompetente jurist i afdelingen for compliance, risikostyring og jura. 
Vi søger en jurist, der sammen med vores compliance- og risikostyringsansvarlige skal sikre, at Popermo overholder den til enhver tid gælden-
de lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed, Solvens II-forordningen, EU’s regulering indenfor klima og bæredygtighed og Databe-
skyttelsesforordningen. Du vil særligt skulle arbejde med juridiske og administrative opgaver indenfor persondatabeskyttelse (specialistniveau), 
men opgaverne er alsidige.

Dine primære arbejdsopgaver
• GDPR-relaterede opgaver, herunder implementering af nyt fagsystem på området (f.eks. risikovurderinger, kontrol med databehandlere, 

arbejdsbeskrivelser, awareness, GAP analyser mm.)
• Juridisk informationssøgning, overvågning af retlig regulering og tilsynspraksis samt bistå med rådgivning af selskabets ledelse. 
• Understøtte forretningen med administrative og juridiske opgaver indenfor outsourcing, kontraktindgåelse,

forsikringsbetingelser, produktudvikling, samtykke, fuldmagt mm.
• Bistå med kontrolaktiviteter indenfor compliance- og risikostyring, herunder opfølgning, rapportering,

udarbejde kontrolkataloger mm. 
• Bistå med systemisk opsætning af Popermos interne kontrolmiljø i et nyt fagsystem.

Stillingen er en fuldtidsstilling, men ønskes deltid kan dette fastsættes efter nærmere aftale. 

Dine kvalifikationer
Du har netop afsluttet dit juridiske kandidatstudie og har endnu ikke fundet det rette job. Du er fagligt godt funderet og har en systematisk 
tilgang til opgaveløsningen, ligesom du trives med og er god til at snakke og samarbejde med andre. Der lægges vægt på, at du har mod på at 
arbejde selvstændigt og opsøgende.
Det forventes, at du har særlig interesse for - og måske endda lidt erfaring - med GDPR og IT. Du har lyst til at specialisere dig i GDPR og 
samtidig bidrage bredt med opgaveløsning, herunder også administrativt arbejde som ajourføring af registre, dokumentarkivering mm. Du 
brænder for at omsætte din viden i konkrete sammenhænge og dermed skabe værdi for vores forretning.

Vi tilbyder
• Selvstændigt ansvar for opgaver, processer, tovholderfunktion mm. i et tempo, som passer til dig.
• Mulighed for at udvikle GDPR specialistkompetencer i praksis, herunder deltage i relevante kurser/konferencer. 
• Mulighed for at træne dig i rollen som kompetent rådgiver, der kan formidle juridisk stof til forretningen og ledelsen.
• Mulighed for at træne dig i rollen som intern kontrolfunktion.
• Forretningsforståelse og kendskab til finansiel virksomhed, herunder compliance– og risikostyringsfunktionerne.
• En skøn arbejdsplads med gode vilkår, personalegoder mm.

Om os
Popermo Forsikring GS er et medlemsejet forsikringsselskab, der arbejder på høj medlemstilfredshed, et positivt og motiverende arbejdsklima, 
bæredygtighed og en styrkelse af vores markedsposition. 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, og vi sørger naturligvis for grundig oplæring af vores nye kolleger.

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, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kon-
takte compliance- og risikostyringsansvarlig Mie Vestergaard på 22 29 13 06.  Jobstart er snarest muligt, men aftales nærmere, når den rette 
kandidat er fundet. Vi glæder os til at høre fra dig.
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Vi søger en nyuddannet juridisk profil 
med særlig interesse for GDPR...


