Konsulent til digitalisering
- Du kan bidrage med indsigt og viden om digital infrastruktur og nye teknologier
Digitaliseringsdagsordenen fylder mere og mere, og der er mange ukendte faktorer. Har du fingeren på
pulsen ift. den teknologiske udvikling? Kan du tale med om robotteknologi, AI, machine learning,
internet-of-things, big data og Cloud? Vil du være med til at finde svarene og skabe de bedst mulige
rammer for den videre digitalisering? Og kan du koordinere og bidrage til at skabe fremdrift i
digitaliseringsarbejdet i Forsikring & Pension? Så har vi jobbet!
Forsikring & Pensions digitaliseringsarbejde er bredt og dækker både konkrete brancheløsninger, sikring
af gode rammebetingelser for digitalisering, strategiske spørgsmål om digital infrastruktur samt etiske
overvejelser.
Du kender til den offentlige it-strategi, og du ved hvilke teknologier, der bliver arbejdet med lige nu, og
du har også en god idé om, hvad der skal satses på. Du forstår dig på teknologiens strategiske
muligheder og på IT-arkitektur, og du bliver motiveret af at skabe holdbare løsninger, i samarbejde med
dine kolleger, der tilgodeser både forbrugerne, branchen og samfundets behov. Samtidig er du god til at
sætte struktur på komplekse opgaver, og du forstår værdien af opfølgning.
Du bliver en del af et nyoprettet tværgående digitaliseringsteam, der har juridiske, it-tekniske og
interessevaretagelseskompetencer. Forsikring & Pension har fokus på arbejdet med digitale løsninger, og
med dette team er det tanken, at vores digitale interessevaretagelse bliver mærkbart løftet, og at der
hurtigt kan ses resultater.
Dine vigtigste opgaver bliver at:
•
•
•
•
•

Bidrage til at sætte en digital dagsorden i F&P
Forberede arbejdet i branchens digitaliseringsudvalg
Have tæt kontakt til vores medlemmer og repræsentere F&P på digitaliseringsområdet i forhold til
eksterne samarbejdspartnere
Bidrage med teknisk viden og sparring i fht. konkrete løsninger, som fx cloud, sikkerhed eller…
Skabe overblik over vores mangeartede digitaliseringsprojekter på tværs af vores hus

Vi forestiller os at du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Har en cand.scient.dat., cand.it., cand.merc.it. eller lignende
Har erfaring med digitaliseringsarbejde
Er nysgerrig og teknologiinteresseret
Har erfaring med projektledelse
Ved hvilke teknologier og forretningsmodeller, der bliver arbejdet med lige nu
Har en god idé om hvad der kommer til at fylde på den digitale dagsorden på den lidt længere
bane
Bliver motiveret af at skabe resultater i samarbejde med andre og tager ansvar
Er god til at netværke og kommunikere.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte it-chef Peder Herbo på 41 91 91 70 eller
phm@forsikringogpension.dk.
Læs mere om Forsikring & Pension som arbejdsplads.
Sådan ansøger du
Send din ansøgning med relevante bilag til job@forsikringogpension.dk, så vi har den senest den 4. april
2018. Skriv ”Konsulent til digitalisering” i emnefeltet. Vi forventer at afholde samtaler i uge 15 og 16, og
ønsker stillingen besat pr. 1. juni 2018. Vi anvender personlighedstesten Neo PI-R.
Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber. Vi varetager branchens
interesser og arbejder for, at branchen opleves som en betydelig aktør, der bidrager konstruktivt med at
skabe tryghed og til at løse velfærdssamfundets udfordringer.

