
 

 

 
 
Risiko er som frygt: Den forsvinder ikke, når vi lukker øjnene. Den bliver kun værre. Vokser sig større. Indtil 
den bliver skadelig for os og påvirker vores adfærd. Vi må se risikoen i øjnene for at kunne gøre noget ved 
den. Og som med frygt er risiko mindre farlig, når vi har erkendt og bearbejdet den. Har du mod og evner 
til at arbejde hos Marsh? Vi rådgiver nogle af Danmarks største virksomheder strategisk om risiko, 
risikostyring og forsikring.  

 

Marsh er verdens største virksomhed indenfor 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 32.000 ansatte. I mere end 130 
lande skaber og sikrer vi forretningsmuligheder for de største virksomheder gennem rådgivning om risiko, 
risikostyring og forsikring. 
 

I Marsh Danmark er vi i vækst, og søger derfor en Studentermedhjælper til vores Risk 

Management afdeling. 
 
Som Studentermedhjælper hos os arbejder du med en række spændende opgaver: 

 Indsamling af data om kontrakter, forsikringspolicer og skadestatistikker  

 Bearbejdning og analyse af data  

 Kontrol af mindre komplekse forsikringspolicer 

 Diverse rapportering og fakturering  

 Mødeforberedelse, notater og præsentationer 

 Kommunikation med Marshs internationale netværk 

 Ad hoc kontor- og administrationsarbejde 
  



 

  

 

 

Vi søger en kandidat som  
 

 Er studerende på KU eller CBS 

 Synes at risikostyring lyder spændende og har lyst til at lære mere om det 

 Har gode formuleringsevner både på skrift og i tale, på engelsk og dansk 

 Arbejder struktureret og detaljeorienteret  

 Er fleksibel og samarbejdsorienteret 

 Tager ansvar for dine opgaver og følger dem til dørs  

 God til at arbejde selvstændigt og tager gerne selv initiativ til løsninger 
 
Vi tilbyder 

Vi kan tilbyde et alsidigt studierelevant og udfordrende job med ansvar og fleksibilitet. Vi er 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. Din arbejdsuge vil 
bestå af ca. 15 timer om ugen på vores kontor i Virum. 
 
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til Suzanne Svendsen på tlf. 45 95 95 32 
Send din ansøgning og CV til karriere-danmark@marsh.com senest 9. juli 2018. 
Du kan læse mere om Marsh på www.marsh.dk 
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