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MÆGLERASSISTENT PLACEMENT 

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 

I stillingen som Mæglerassistent i Placement vil du indgå i et team af Placement specialister, 

som har til opgave at sikre de mest optimale forsikringsløsninger til vores kunder. Marsh har 

gennem de seneste år haft stor succes med at etablere en række faciliteter, hvor vi drager 

nytte af vores købekraft for at opnå bedre priser og betingelser for vores kunder. Du vil 

sammen med det øvrige team bidrage til den fortsatte vækst og udvikling af vores faciliteter. 

Succeskriterierne i denne stilling er, at du er i stand til at yde intern support af høj kvalitet til 

vores salgsteams og Placement specialister. Du skal også trives med at have en stor 

kontaktflade til forsikringsselskaber, hvor du er med til at placere løsninger for vores store 

danske/internationale kunder.  

  

Dine primære arbejdsopgaver  

 Assistere i salgsprocesser med beregninger og salgsrapporter, indhentning af policer, 
skadestatistikker, fremsendelse af mæglerfuldmagter, arkivering mv. 

 Deltage i udarbejdelse af udbudsmateriale på faciliteter 

 Oprettelse af kunder og registrering af tilbud i vores IT system: WIMS 

 Løbende udstedelse og tilretning af policer, adresseoversigter mv. 

 Løbende analyser af skadestatistikker 

 Udarbejdelse af kvartalsvise skadestatistikker til intern og ekstern brug  
 
 



 

Din profil 
 
Vi lægger vægt på, at du har følgende baggrund: 
 

 En uddannelse som finanselev, finansbachelor eller tilsvarende 

 En uddannelse på niveau 4 fra Forsikringsakademiet  

 Nogle års arbejdserfaring fra forsikringsmæglerbranchen eller fra forsikringsselskaber  

 Har arbejdet med erhvervsforsikringer i rollen som mæglerassistent, salgssupporter eller 
tilsvarende 

 Erfaren og velfunderet i behandling af store datamængder 

 En god kommunikator i skrift og tale, på engelsk og dansk 

 Solid Excel bruger 

 Er interesseret i at udvikle specialistviden indenfor Placement 
 
Som person er du analytisk, detailorienteret og struktureret i din tilgang til arbejdsopgaver. 

Du har flair for IT og teknologiorienteret og du er i stand til at skabe struktur i dine 

arbejdsprocesser. Du kan arbejde selvstændigt, men ved, at de bedste resultater opnås via 

en team-indsats. Du trives ved at tage ansvar for egne opgaver og følge dem helt til dørs.  

 

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 ”PLACEMENT” 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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