Produktansvarig inom reseforsakring till
Europeiska ERV
Drivs du av att ta ett stort ansvar och ha möjlighet att påverka utvecklingen av våra
försäkringsprodukter? Trivs du med att vara i händelsernas centrum och säkerställa att saker och
ting levereras i tid och med kvalité? Vill du vara del av ett Nordiskt team i en global koncern? Vi
söker efter en produktansvarig som vill ta ett aktivt ägarskap över våra produkter.

Tjänsten
Som produktansvarig på Europeiska ERV blir du en del av Product Management som ansvarar för
produktutveckling, prissättning och resultatuppföljning för den Svenska och Danska
försäkringsportföljen. I gruppen arbetar produktansvariga och underwriters tillsammans för att
leverera konkurrenskraftiga reseförsäkringar till både privatpersoner och företag. Vi uppmuntrar
samtliga att ta ansvar för egna projekt och värdesätter personlig utveckling som en viktig del i din
karriär.

Ansvarsområden






Aktivt utveckla och underhålla våra produkter på den Svenska marknaden
I nära samarbete med övriga avdelningar jobba för att ständigt förbättra hur våra
produkter upplevs så väl i försäljningsögonblicket som när en skada inträffar
Identifiera och utveckla nya försäkringsmoment eller helt nya produkter
Skriva och tolka våra villkor samt godkänna produkt- och marknadstexter
Agera som specialist för våra produkter, utbilda och ge stöd till övriga organisationen samt
till våra partners

Vem är du?
Dig vi söker trivs i en central roll där samarbete med kollegor är en nödvändighet för att lyckas. Vi
förväntar oss att du:





Har en examen inom juridik och ett intresse för produktutveckling
Har förmågan att samla information från kunder, partners och kollegor för att
kontinuerligt förbättra våra produkter
Är tydlig, pedagogisk och trygg med att ta beslut
Har ett stort engagemang och vill ta ett brett ägarskap för våra produkter och villkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Sundbyberg, Stockholm. Tillträde efter
överenskommelse.
Din ansökan med CV och personligt brev skickar du per mail till jobb@erv.se. Intervjuer kommer
att ske löpande under ansökningstiden och tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan sista
ansökningsdag 2019-06-14.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Stefan Ekwall
070 290 08 71 eller stefan.ekwall@erv.se. Kontaktperson för lokala fackföreningen Forena är
Pablo Canales 08-454 33 51 eller pablo.canales@erv.se
Europeiska ERV är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för privat- och
tjänstereseförsäkring samt försäkring för utlandsstationerade. Europeiska ERV i Sverige försäkrar
årligen över 1,2 miljoner resenärer och 7 miljoner bank- och kreditkort. Vi tillhandahåller även
specialförsäkringar för klockor och smycken. ERV är experten på resesäkerhet inom ERGO
Insurance Group och är en del av Munich Re, ett av världens ledande återförsäkringsbolag och
riskbärare. Mer information hittar du på www.erv.se.

