.

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 arbejde i Marsh, hvor vi rådgiver nogle af Danmarks største virksomheder strategisk om risiko,
risikostyring og forsikring?

Marsh søger kandidater til vores graduate stillinger 2019
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 30.000 ansatte. I mere end 130
lande skaber og sikrer vi forretningsmuligheder for de største virksomheder gennem rådgivning om risiko,
risikostyring og forsikring.
DINE MULIGHEDER:
Som graduate hos Marsh får du langt mere end blot et job. Du bliver ansat i en specifik graduate stilling,
som vil være fundamentet 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 stillinger er en værdifuld investering i Marsh Danmarks fremtid. Vi har en lang række
forskellige funktioner og stillinger, som kan imødekomme dine karriereambitioner, og vi har derfor brug
for medarbejdere med forskellige baggrunde og kompetencer. Besøg vores hjemmeside for at læse mere
om de enkelte graduate stillinger: http://graduate.marsh.com/dk/home.html
I EN GRADUATE STILLING HOS MARSH KAN DU FORVENTE:




Start 2. september 2019
Et 16 måneders modulopbygget forløb. Læs mere på http://graduate.marsh.com/dk/home.html
Fast tilknytning til én af vores mange divisioner







Solid introduktion til Marsh, Risk Management og forsikringsbranchen
Træningsforløb i professionelle, forretningsmæssige og tekniske kompetencer
Individuelle arbejdsopgaver, egne ansvarsområder og forretningsrelevante projekter
Tilknytning til Nordic Graduate Network
Mentor- og buddyordning

VI FORVENTER:







Du skal være færdiguddannet indenfor de sidste to år som cand.merc., cand.jur. ingeniør eller
professionsbachelor (finans-, katastrofe- og risikomanager)
Vi ser gerne, at du har haft et studiejob.
Da vi lever af rådgivning, skal du have gode kommunikations- og præsentationsevner og være
flydende i skrift og tale, både på engelsk og dansk.
Teamwork og projektledelseskompetencer er en forudsætning, da vi løfter alle vores opgaver i
fællesskab og med professionalisme
Vi forventer en naturlig flair for Excel, PowerPoint og Word
Vi ser også gerne, at du er ambitiøs men hensynsfuld, ydmyg men 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 hos Marsh, så besøg http://graduate.marsh.com/dk/home.html, upload dit
CV, dine eksamenspapirer samt en motiveret ansøgning. Husk, at du skal søge én af de ledige graduate
stillinger og motivere din ansøgning mod denne.
Ansøgningsfrist: 29. marts 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

