Forretningsudvikler til Letpension
Er du en erfaren kunderådgiver, sagsbehandler eller beregner med interesse for pension og rådgivning?
Og har du lyst til at bruge din erfaring til at være med til at udvikle fremtidens formue‐ og
rådgivningsløsninger, som kan forbedre pengeinstitutternes konkurrenceevne og gøre det enkelt for
rådgiverne at beskæftige sig med liv og pension? Så er du måske vores kommende forretningsudvikler.
Om jobbet
Som forretningsudvikler får du en væsentlig rolle i arbejdet med at udforme og designe de løsninger, der skal danne
grundlag for udvikling og implementering af vores rådgivningsværktøj til rådgiverne i en stor del af de danske
pengeinstitutter. Med udgangspunkt i pensionssektorens branchekrav skal du definere de forretningskrav, der skal
viderebearbejdes til brug for udvikling, processer, skærmbilleder, beregninger m.v.
Du vil blive en del af vores team af specialister, og du får en bred vifte af samarbejdspartnere. Sammen med vores
udviklere definerer og afstemmer du ønsker og forventninger til vores formue‐ og rådgivningsløsning. Med din
brancheerfaring skal du i høj grad være med til at sikre, at vores løsninger imødekommer de forskellige
interessenters behov og er dækkende for branchen.
Derudover skal du være med til at definere morgendagens funktioner i vores formue‐ og rådgivningsløsning, så disse
kan prioriteres ind i vores udviklingsplan.
Din dagligdag vil således bl.a. omfatte:
 Analyse.
 Udarbejdelse af generiske løsningsbeskrivelser.
 Faglig sparring med dine kolleger.
 Idéudvikling i forbindelse med fastlæggelsen af vores fremtidige udvikling.
 Test af de kravstillede løsninger.
Hvem er du?
Hos Letpension søger vi en dygtig medarbejder, og du kan have flere forskellige uddannelsesmæssige indgange til
jobbet. Du kan fx have en bankuddannelse, evt. suppleret med en HD i finansiering, eller en relevant akademisk
uddannelse, men du kan fx også være uddannet fra Forsikringsakademiet.
Vigtigt for os er dog, at du har flere (gerne +4) års praktisk erfaring fra liv‐ og pensionsbranchen i enten et
pengeinstitut eller i et pensionsselskab.
Du har en god og bred indsigt i pensionsfaget og dets udfordringer, hvilket har givet dig en stor forståelse for
pensionsprodukter og en erfaring med økonomisk planlægning. Du forstår den lovgivning, som branchen er
underlagt. Du forstår arbejdsgange og principper i forhold til beregning af priser, reserve og bonus m.m., og endelig

er du en god kommunikator, som kan formidle den kompleksitet, der er i faget, på en enkel og forståelig måde og
med en god gennemslagskraft.
Den nye kollega, vi søger, har et stort drive, der sikrer, at opgaverne bringes i mål. Vi forventer, at du tager ansvar og
sætter en ære i altid at levere kvalitet til tiden, at du har gennemslagskraft og eksekveringsevne, og at du er god til
at skabe relationer og resultater.
Du bliver inspireret af at være med til at sætte nye standarder, har et godt humør, og vi forventer, at du er parat til
at indgå i et lille team af dygtige og dedikerede kolleger, der brænder for at gøre en forskel.
Hvem er vi?
Letpension leverer rådgivningsløsninger til 28 pengeinstitutter, som dækker 30 % af det danske marked for pension
og forsikring til private, så fundamentet for den ambitiøse forretningsudvikler er på plads.
Vores opgaver er fordelt på fire hovedområder:





At levere digitale værktøjer til rådgivning om pension og forsikring til private.
At understøtte rådgivningen om pensionsprodukter i de pengeinstitutter, vi samarbejder med.
At forhandle egenskaber og priser på de forsikringsprodukter, som pengeinstitutterne kan tilbyde deres
kunder.
At være i dialog med pengeinstitutternes datacentraler og vores produktleverandør, PFA.

Letpension er ejet af 28 pengeinstitutter og PFA. Vores succes måles på, hvor stor aktiviteten er i pengeinstitutterne,
og det går rigtig godt. Gennem pengeinstitutterne har Letpension i dag mere end 400.000 kunder med ca. 4 mia. kr. i
samlede årlige indbetalinger og en livrenteformue på over 10 mia. kr.
Er du interesseret?
Send din ansøgning og dit CV til produktchef Mads Lauridsen på mla@letpension.dk hurtigst muligt. Vi indkalder
løbende kvalificerede ansøgere til samtale. Tiltrædelse vil ske hurtigst muligt og løn aftales i forhold til
kvalifikationer.
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Mads på telefon 4055 9175.
Du kan læse mere om, hvem Letpension er på vores hjemmeside under Om Letpension.
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