
 

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 120 ansatte, hvoraf størstedelen holder til på vores kontor i Virum.  

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

Consulting og vores Cyber Team.  

Marsh Risk Consulting (MRC) hjælper virksomheder med at identificere og vurdere risikoscenarier, samt 

bistår med at opbygge et system til overvågning, styring og håndtering af risici. Vi arbejder med projekter i 

Norden, Belgien og Holland. Vores Cyber Team består af konsulenter fra MRC og specialister i 

cyberforsikring, og vi hjælper kunder med at identificere, vurdere, håndtere og forsikre cyberrisici.  

Som studentermedhjælper i MRC og vores Cyber Team, vil du være tilknyttet projekter indenfor strategisk 

risikostyring, cyber og business resilience, herunder: 

 Indsamling af information om kunder/prospekter 

 Udarbejdelse af præsentationer til kundemøder og workshops 

 Assistere med udarbejdelse af projektrapportering 

 Assistere med udarbejdelse af markedsførings-, salgs- og undervisningsmaterialer 

 Support i forbindelse med opgaver relateret til fornyelse og udbud af cyberforsikringer  

 Ad hoc kontor- og administrationsarbejde  

 

 



Vi søger en kandidat der: 

 Er studerende på første år af kandidatstudiet, fx indenfor samfundsfag, økonomi eller IT 

 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 god til Microsoft PowerPoint  

Som person er du fleksibel og samarbejdsorienteret. Du tager ansvar for dine opgaver og følger dem til 

dørs. Endvidere er du god til at arbejde selvstændigt og tager gerne selv initiativ til løsninger. 

Vi tilbyder   

Vi kan tilbyde et studiejob med mulighed for ansvar og fleksibilitet, hvor din arbejdsuge vil bestå af ca. 15 

timer om ugen på vores kontor i Virum. Du får et alsidigt studierelevant 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 en åben dialog, faglig sparring og et stærkt 

socialt fællesskab. Vores kultur er præget af høj faglighed, høje ambitioner og god stemning. 

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til Head of Marsh Risk Consulting North West Jens 

Erik Nielsen på tlf. +45 2913 3336. 

Send din ansøgning og CV til karriere-danmark@marsh.com senest 12. juli 2018. 

Du kan læse mere om: 

- Marsh på www.marsh.dk 

- Marsh Risk Consulting på https://www.marsh.com/dk/da/services/marsh-risk-consulting.html  

- Cyberrisiko på https://www.marsh.com/dk/da/services/cyber-risk.html  
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