Jurist til compliance i Gensidig Forsikring
Vi søger en dygtig og fleksibel jurist til compliance indenfor forsikringsbranchen til tiltrædelse
hurtigst muligt.
Er du uddannet cand.jur., og brænder du for at få teori og praksis til at tale sammen, er du måske
den medarbejder, vi søger. Vi opfordrer også nyuddannede til at søge stillingen.
Hvem er vi?
Gensidig Forsikring er en forening af gensidige og medlemsejede forsikringsselskaber i Danmark
og på Færøerne. Foreningens formål er at styrke det enkelte selskab og skaffe medlemmerne de
bedst mulige rammer for at udøve deres virksomhed samt at sikre konkurrence på det danske og
færøske forsikringsmarked.
Foreningens daglige drift varetages af et sekretariat placeret i Hellerup, nord for København,
bestående af en generalsekretær, en jurist og en studentermedhjælper.
Dine primære arbejdsopgaver
•
Compliance, dvs. at skabe overblik over kommende og gældende regler
forsikringsbranchen
•
Følge høringsprocesser og udgive månedlige nyhedsbreve på complianceområdet
•
Udarbejde notater om juridiske emner/problemstillinger
•
Besvare konkrete henvendelser fra medlemmer
•
Have det overordnede ansvar for foreningens ERFA-grupper
•
Planlægge, organisere og deltage i bestyrelseskurser som Gensidig Forsikring afholder
•
Andre forefaldende opgaver

for

Hvad forventer vi af dig
Du er uddannet cand.jur. og har erfaring med eller interesse for at beskæftige dig med compliance
i forsikringsbranchen. Kendskab til den finansielle sektor vil være en fordel, men er ikke et kriterie.
Du er god til at kommunikere både i skrift og tale. Som person er du dynamisk, grundig og
fleksibel, samt parat til at indgå i et lille team.
Hvad kan vi tilbyde
En unik mulighed for at stifte bekendtskab med og få et velfunderet netværk indenfor den
finansielle sektor, herunder særligt i forsikringsbranchen. Du vil få et betydeligt ansvar, indsigt i
organisationen og samtidig være en del af et uformelt miljø. Du vil dertil få mulighed for at deltage
på målrettede bestyrelsesseminarer.
Ansættelsesforhold
Lønog
ansættelsesvilkår
reguleres
i
overensstemmelse
med
Finanssektorens
Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, hvilket bl.a. inkluderer
arbejdsskade-, sundheds- samt tandforsikring.
Ansøgningsprocedure
Ansøgningsfristen er den 1. juli 2021, men grundet det akutte behov vil samtaler blive afholdt
løbende.
Er du interesseret i stillingen så send ansøgning og CV samt evt. relevante bilag pr. mail til
kontor@gensidigforsikring.dk.
Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte Maria Le Telling på telefon
25 17 43 21 eller Susan Lund på telefon 40 25 12 34.
Vi opfordrer alle kvalificerede uanset køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
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