
 

 

 

Marsh Danmark er i vækst, og vi har netop nu en ledig stilling som Supporter/Operations 
Specialist i vores Operations & Technology afdeling i Virum. 

Marsh er verdens største virksomhed inden for 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 40.000 ansatte. I mere end 130 
lande skaber og sikrer vi forretningsmuligheder for de største virksomheder gennem rådgivning om 
risiko, risikostyring og forsikring. 

 

Stillingen:  

Som Supporter/Operations Specialist skal du levere daglig support på højt niveau til vores 
kundeteams og deltage i leverancen af verdensklasse service til vores kunder. Jobbet kræver 
daglig kontakt og koordinering med kollegaer fra hele virksomheden og en struktureret tilgang til 
opgaveløsningen. Du forventes at tage ansvar for egne opgaver og sikre kvalitet i vores processer, 
for derved at sikre teamets samlede bidrag til en fortsat succesfuld drift og vækst i Marsh. 

 

Dine primære arbejdsopgaver 

 Daglig koordinering af kunders forsikringsforhold  

 Støtte kundeteams med administrative opgaver  

 Rapportering og fakturering  

 Ad hoc kontor- og administrationsarbejde 

 Kontakt og koordinering med kunder og kollegaer i udlandet 
 
 
Vi forventer, at du kan opfylde flere af følgende kriterier 
 

 En relevant uddannelse f.eks. inden for forsikring (finansbachelor, finanselev), elevuddannelser, 
kontor- eller regnskabsassistent eller lign.  

 Relevant erhvervserfaring fra lignende stillinger/opgaver 

 Stærke kompetencer inden for brug af Excel 

 Gode sproglige kompetencer på dansk og engelsk 
 

 
 



 

Som person er du 

 Analytisk, detailorienteret og struktureret i din tilgang til arbejdsopgaver 

 Fleksibel, proaktiv og i stand til at overholde deadlines 

 Bevare ro og overblik i pressede situationer 
 

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. 

Er du interesseret i at søge dette job, klik da på nedenstående link:  

https://mmc.wd1.myworkdayjobs.com/MMC/job/Virum---Teknikerbyen/Supporter-Operations-

Specialist_R_091184 

 

Vil du vide mere om Marsh, så besøg vores hjemmeside på www.marsh.dk 
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