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BLIV GRADUATE I MARSH 
 
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. 
 
 
Dine muligheder 
 
Vores graduate stillinger er en værdifuld investering i Marsh Danmarks fremtid. Som 
graduate får du langt mere end blot et job.  Graduate stillingen vil være fundamentet for din 
fremtidige karriere. Hos Marsh får du en enestående mulighed for at udfolde dig i en stor 
og international organisation, hvor du vil udvikle både dine personlige og faglige 
kompetencer. Det vil ske gennem et solidt træningsforløb, egne ansvarsområder og 
kompetent sparring undervejs.  
 
 
Du kan forvente 
 

 Ansættelse i en specifik graduate stilling som Junior Client Advisor. Her arbejder du 
indenfor enten forsikringsområdet Cyber eller inden for forsikringsområdet Trade 
Credit 

 Et omfangsrigt internt træningsforløb  

 Solid introduktion til Marsh, Risk Management og forsikringsbranchen  

 Individuelle arbejdsopgaver, egne ansvarsområder og forretningsrelevante projekter 

 Tilknytning til Nordic Graduate Network 

 Mentor- og buddyordning 



 

  

 

 
 
Vi forventer 
 

 At du er færdiguddannet inden for de sidste to år som cand.merc.jur. eller cand.jur.  

 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 

 Naturlig flair for Excel, PowerPoint og Word  

 At du er ambitiøs men hensynsfuld, ydmyg men selvsikker, at du er orienteret mod 
fællesskab og relationer, men også er modig og tør selv  

 
Dine ansvarsområder 
 
Sideløbende med det interne træningsforløb, vil du i starten af din ansættelse skulle 
supportere vores senior specialister med rådgivning indenfor enten Cyber eller Trade 
Credit forsikringsløsninger til en række danske og internationale virksomheder. Dine 
arbejdsområder vil typisk bestå i følgende: 
 

 Supportere ved rådgivning af kunder  

 Assistere i forhandling og udarbejdelse af forsikringsprogrammer 

 Gennemgå og analysere policer, kontrakter, forsikringsbetingelser, skadesdata, 
risikoanalyser mv. 

 Supportere ved skadeshåndtering og analyse 

 Deltage i forsikringsudbuds- og forsikringsfornyelsesprocesser 

 Udarbejde værktøjer til vidensdeling og benchmark 

 Support til salgsorganisationen i forbindelse med mæglerudbud og kampagner 
 
 
Ansøgning og kontakt 
 
Vil du starte din karriere i Marsh, så send din ansøgning samt CV hurtigst muligt til vores 
mailadresse: Karriere-Danmark@marsh.com og skriv ”GRADUATE” i emnefeltet. Vi 
forventer at afholde samtaler i august og september måned 2020. 
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Ønsker du flere informationer om stillingen, 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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