.

Risiko er som frygt: Den forsvinder ikke, når vi lukker øjnene. Den bliver kun værre. Vokser sig større. Indtil
den bliver skadelig for os og påvirker vores adfærd. Vi må se risikoen i øjnene for at kunne gøre noget ved
den. Og som med frygt er risiko mindre farlig, når vi har erkendt og bearbejdet den. Har du mod og evner
til at rådgive nogle af Danmarks største virksomheder strategisk om risiko, risikostyring og forsikring?

Marsh søger nyuddannet jurist med interesse for
erhvervs- og produktansvar og miljøansvar til en graduate stilling
Marsh er verdens største virksomhed indenfor risikorådgivning. Vi hjælper Danmarks største
virksomheder med at identificere, analysere og håndtere forretningsmæssige risici – og sikrer dem derved
en tryg og forudsigelig hverdag i en kompleks og foranderlig verden.
Hos Marsh bliver du en del af en global virksomhed med over 32.000 ansatte. I mere end 130
lande skaber og sikrer vi forretningsmuligheder for de største virksomheder gennem rådgivning om risiko,
risikostyring og forsikring.
DINE MULIGHEDER:
I en graduate stilling hos Marsh får du langt mere end blot et job. Vores graduate stillinger er også en
uddannelse og et fundament for din fremtidige karriere. Hos os får du en enestående mulighed for at
udvikle dig i en stor og international organisation, hvor du vil udvikle både dine personlige og faglige
kompetencer igennem et solidt træningsforløb, egne ansvarsområder og kompetent sparring undervejs.
Vores graduate program er en værdifuld investering i Marsh Danmarks fremtid. Rådgivning er vores
kerneområde, og som Junior Client Advisor Ansvar vil du have som mål at yde teknisk specialistrådgivning
på et meget højt plan og selvstændigt servicere spændende danske virksomheder. Du opnår en dyb viden,
som sikrer, at vores kunder altid har de rigtigste og de bedste forsikringsløsninger inden for fagområdet
erhvervs- og produktansvar og miljøansvar og kan håndtere deres risici på optimal vis.
Dine arbejdsopgaver i en Junior Client Advisor stilling i vores Casualty/Liability afdeling vil være som følger:














Yde serviceorienteret assistance til Client Advisors og afdelingsleder (Practice Leader) i
Casualty/Liability afdelingen, for derigennem at opnå erfaring og viden til at kunne
yde selvstændig rådgivning, kundehåndtering og servicering
Daglig rådgivning og servicering af kunder vedr. erhvervs- og produktansvar og
miljøansvar og håndtering af internationale forsikringsprogrammer
Analyseopgaver, f.eks. analyse af policer, erhvervskontrakter, skadesdata og
forretningsrisici
Udarbejdelse af forsikringskontrakter/policer eksempelvis i forbindelse med udbud og
fornyelser af forsikringspolicerne
Forhandling med forsikringsselskaber f.eks. i forbindelse med udbud og fornyelser
Udarbejdelse af fornyelsesoplæg og udbudsmateriale samt sammenligning af
forsikringstilbud og anbefaling til kunderne af den rette forsikringsmæssige løsning
Gennemgang af kontrakter med særligt fokus på forsikrings- og ansvarsmæssige
aspekter
Udarbejdelse af videnværktøjer og produktudvikling, f.eks. udvikling af klausuler og
standardpolicer og benchmark værktøjer
Skadebehandling/skaderådgivning.
Supportere salgsorganisationen f.eks. i forbindelse med mæglerudbud
Videnopdatering inden for fagområdet, f.eks. udarbejdelse af interne og eksterne
nyhedsbreve

DU KAN FORVENTE:










Start 2. september 2019
Et 16 måneders modulopbygget forløb – læs mere på http://graduate.marsh.com/dk/home.html
Fast tilknytning til vores specialist afdeling (Risk Practices & Specialty)
Solid introduktion til Risk Management og forsikringsbranchen
Træningsforløb i professionelle, forretningsmæssige og tekniske kompetencer
Individuelle arbejdsopgaver, egne ansvarsområder og forretningsrelevante projekter
Sidemandsoplæring
Tilknytning til Nordic Graduate Network
Mentor- og buddyordning

VI FORVENTER:




At du har interesse for erhvervs- og produktansvar og miljøansvar. Det er en fordel, men ikke et
krav, at du har haft forsikringsret på studiet.
Du skal være uddannet cand.jur. indenfor de sidste to år.
Vi ser gerne, at du har haft et studiejob.





Da vi lever af rådgivning, skal du have gode kommunikationsevner og være flydende i skrift og
tale, både på engelsk og dansk.
Flair for Excel, PowerPoint og Word er en forudsætning.
Vi ser også gerne, at du er ambitiøs men hensynsfuld, ydmyg og selvsikker, at du er orienteret
mod fællesskab og relationer, men også er modig og tør selv.

SÅDAN SØGER DU:
Er du interesseret i en karriere indenfor rådgivning om risiko og forsikringer indenfor fagområdet, så gå
ind på http://graduate.marsh.com/dk/home.html og upload dit CV, eksamenspapirer samt en motiveret
ansøgning.
Ansøgningsfrist: 7. juni 2019
Startdato: 2. september 2019
Arbejdssted: Virum
Læs mere om Marsh Graduate Program på: http://graduate.marsh.com/dk/home.html
Læs mere om Marsh på www.marsh.dk

