
 
 
CLIENT ADVISOR FINPRO 
 
Marsh er verdens største virksomhed inden for risikorådgivning og forsikringsmægling. 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 40.000 ansatte. I mere end 
130 lande skaber og sikrer vi forretningsmuligheder for de største virksomheder gennem 
rådgivning om risiko, risikostyring og forsikring. 
 
 
Om jobbet 
 
Som Client Advisor FINPRO har du ansvar for servicering og risikorådgivning inden for 
dit specialeområde. FINPRO omfatter bl.a. direktions- og bestyrelsesansvar, økonomisk 
kriminalitet og professionelt ansvar. Du vil, på tværs af vores forskellige 
forretningssegmenter, rådgive internt i vores organisation, og du får samtidig også 
selvstændigt det faglige ansvar for direkte rådgivning til vores kunder, som er store og 
mellemstore danske og internationale virksomheder. Succeskriterierne i denne stilling er, 
at du kan sætte dig ind i kundens behov og give dem en professionel rådgivning, som 
tilfører kunden værdi. 
 
 
Dine primære opgaver 

 Daglig rådgivning af kunder vedr. finansielle og professionelle risici og forsikringer samt 
håndtering af internationale forsikringsprogrammer 

 Analyseopgaver, herunder analyse af policer, skadesdata, forretningsrisici og due 
diligence 

 Forhandling med forsikringsselskaber bl.a. i forbindelse med udbud og fornyelser 



 

  

 

 Udarbejdelse af fornyelsesoplæg og udbudsmateriale samt sammenligning af 
forsikringstilbud og anbefaling til kunderne af den rette forsikringsmæssige løsning  

 Produktudvikling og udarbejdelse af forsikringsklausuler  

 Gennemgang af kontrakter med særligt fokus på forsikringsaspekter  

 Udarbejdelse af værktøjer til vidensdeling og benchmark 

 Support til salgsorganisationen i forbindelse med mæglerudbud og kampagner 

 Skadesrådgivning inden for specialeområdet 
 
 
 
Din profil 
 
Vi lægger vægt på at du har følgende baggrund: 
 

 Uddannelse som cand.jur. eller cand.merc.jur. Alternativt har du en uddannelse som 
forsikringsmægler med arbejdserfaring inden for området  

 Nogle års arbejdserfaring specifikt inden for finansielle og professionelle risici fra 
advokat-, konsulent-, forsikrings- eller forsikringsmæglerbranchen 

 Velformuleret i skrift og tale og grundig og præcis i din kommunikation 

 Du er flydende på engelsk i skrift og tale 

 Indgående kendskab til Microsoft Office-pakken.  
 
Som person er du professionelt ambitiøs og motiveres af at anvende din specialistviden til 
at rådgive og servicere vores kunder og kolleger på et fagligt højt niveau. Du arbejder 
effektivt og struktureret med fokus på detaljen, du har høj integritet og stor 
forandringsvillighed. Du er vant til at arbejde selvstændigt og trives også som en del af et 
professionelt team, hvor du i samarbejde med dine kolleger finder de optimale løsninger 
for vores kunder.   
 
 
Vi tilbyder 
 
Et alsidigt og udfordrende job i en nytænkende og international organisation med gode 
muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi har en flad organisationsstruktur og et 
uformelt arbejdsmiljø med åben dialog, faglig sparring og et stærkt socialt fællesskab. 
Vores kultur er præget af høj faglighed, høje ambitioner og god stemning. Gode løn- og 
pensionsvilkår. 
 
 
 
 



 

  

 

Ansøgning og kontakt 
 
Lyder stillingen interessant for dig, så send din ansøgning samt CV hurtigst muligt til vores 
mailadresse: Karriere-Danmark@marsh.com og skriv ”Client Advisor FINPRO” i 
emnefeltet. Vi forventer at afholde samtaler i august og september måned 2020.  
 
Ønsker du flere informationer, er du velkommen til at kontakte Senior HR Business Partner 
Lone Konnerup (lone.konnerup@marsh.com). Alle henvendelser behandles fortroligt. Du 
kan læse mere om Marsh her: www.marsh.dk. 
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