Bli en del av techmiljøet vårt

Vil du være med og skape
gode kundeopplevelser?
I Gjensidige er vi opptatt av å tilby tjenester som hjelper
kundene våre i hverdagen deres, og som de opplever at
er enkle å forstå og bruke.
Digitalisering og utvikling av tekniske løsninger er et
viktig satsningsområde for oss. Over 200 engasjerte
IT-hoder jobber hver dag med å utvikle nye tekniske
løsninger og forbedre dem vi allerede har. Teknologene
våre har mange spennende oppgaver og jobber blant
annet med digitalisering av produkter og tjenester,
design, Robotics og AI, integrasjon og
prosessautomatisering og forretningsutvikling.
Brenner du for å optimalisere og utvikle digitale
løsninger? Da kan Gjensidige være noe for deg. Hos oss
får du jobbe i et ungt og sosialt miljø. Du vil også få god
opplæring, oppfølging og spennende karrieremuligheter.

Blir du med?

Hva kan du jobbe med?

Analyse

IT-sikkerhet

Business Intelligence

Robotics

Løsningsarkitektur

Teknologer bidrar
på mange områder
i Gjensidige

CRM

Forretningsutvikling

Digitalisering

Brukeropplevelser

Design

Utvikling

Philip Røst Wehinger
Studerte: Økonomi og Kybernetikk og
robotikk på NTNU
Stilling i Gjensidige:
Utvikler og teamleder

Arbeidsoppgavene mine:
Som leder for Robotics og AI i
Teknologi og Infrastrukturavdelingen jobber jeg med å
utvikle og drifte forskjellige
løsninger for Gjensidige.
Karrieren min i Gjensidige:
Jeg startet her som konsulent,
men da stillingen som teamleder
for Robotics og AI dukket opp,
grep jeg sjansen. Jeg ble ansatt
og fikk rekruttere mitt eget
team som jeg nå har jobbet
sammen med i litt over to år.
Både ledelse og tekniske ting er
noe jeg trives godt med og
ønsker å drive med fremover.
Det mest spennende med
jobben min:
Det er spennende å ha
utfordrende og varierte
oppgaver og dyktige kolleger.
Som tech-nerd synes jeg også
det er spennende å bli involvert
i diskusjoner om hvordan
Gjensidige kan ta i bruk ny
teknologi og nye løsninger. Jeg
setter også pris på at vi jobber
på tvers i organisasjonen og
samarbeider med andre som
har ulikt fokus.

En typisk arbeidsuke for meg:
På mandagene gjennomgår vi
forrige ukes tall fra løsningene.
Så fordeler vi oppgaver som skal
sørge for at ting går litt bedre
neste uke. Ut over uken arbeider
vi med disse oppgavene og
utvikling av nye løsninger. Vi
jobber også med et prosjekt
som skal fornye måten vi
arbeider med analytiske
modeller og maskinlæring på.
I tillegg blir det en del
administrasjon og koordinering
fordi jeg har lederansvar. Etter
jobb tar jeg gjerne en løpetur,
ute eller på mølle i treningsrommet til Gjensidige.
Dette gjør at jeg gleder meg
til å gå på jobben:
Godteri er faktisk en av tingene
jeg gleder meg til. To av
kollegene i teamet pleier å kjøpe
med sjokolade og annet digg til
oss når de er på jobbreise til
Danmark. Jeg gleder meg
selvfølgelig også til å henge med
teamet, lære om ny teknologi,
vokte over alle løsningene vi har
laget og sørge for at de
presterer optimalt.

Hamy Nguyen
Studerte: Produktdesign på OsloMet –
storbyuniversitetet
Stilling i Gjensidige:
Interaksjonsdesigner

Arbeidsoppgavene mine:
Jeg jobber som
interaksjonsdesigner i
Serviceteamet sammen med
analytikere, tekstforfattere,
utviklere og designere. Sammen
løser vi oppgaver som kundene
typisk vil ha gjort som innlogget
på gjensidige.no – noen ganger
spesifikt for å forbedre bruker
reisen, andre ganger for å
optimalisere eksisterende
løsninger.
Karrieren min i Gjensidige:
Jeg visste ikke helt hva jeg skulle
drive med etter designstudiet,
men ønsket å tenke litt utenfor
boksen. Valget var lett da jeg
ble tilbudt stilling som intern i
Gjensidige. Etter to år som
intern, ble jeg fast ansatt som
interaksjonsdesigner.
Det mest spennende med
jobben min:
Det mest spennenende med
jobben er å få bryne seg på nye
problemstillinger og ikke minst
utfordre dem. I Gjensidige får
jeg også mulighet til å lære mer
og å prøve meg på andre ting
jeg er interessert i. Blant annet
har jeg ansvar for instagramkontoen @designigjensidige,
som viser hva vi driver med.

En typisk arbeidsuke for meg:
Jeg starter ofte uken med å ta
tak i oppgaver fra forretningsutviklerne, som har viktig innsikt
i brukerbehov og problemer
knyttet til brukeroppgaver. Jeg
jobber gjerne først med penn og
papir, og skisserer så digitale
løsninger. Deretter samarbeider
jeg med utviklerne for å få
løsningene på plass. Vi jobber
med flere spennende problemstillinger gjennom uken, og det
går utrolig fort fra skisse til
resultat og tilbakemelding.
Dette gjør at jeg gleder meg
til å gå på jobben:
Det jeg gleder meg mest til, er å
møte kollegene mine. De kan så
utrolig mye innenfor sitt fagfelt.
Det er trygt å vite at jeg alltid
kan komme til dem når jeg lurer
på noe. De kjenner meg også
godt nok til å utfordre meg når
det trengs. Det gjør at jeg hele
tiden vokser faglig og personlig.

Kristian Munkvold
Studerte: Psykologi på NTNU og Informatikk:
design, bruk, interaksjon på UiO
Stilling i Gjensidige:
Løsningsarkitekt

Arbeidsoppgavene mine:
Jeg er ansvarlig for det vi kaller
Gjensidige.builders, som utvikler
designsystemet vårt og legger
grunnlag for gode design- og
utviklingsprosesser. Teamet vårt,
som består av designere,
utviklere og redaktører, legger til
rette for tverrfaglig samarbeid
på tvers av produktteam og
landegrenser.
Karrieren min i Gjensidige:
Jeg begynte som «Tech Lead»
for designsystemet, og er nå
produkteier for Gjensidige.
builders.
Det mest spennende med
jobben min:
Det er spennende å jobbe i et
selskap som har mange millioner
besøkende på nettsidene sine.
I teamet vårt har vi muligheten
til å påvirke hverdagen til
utviklerne og designerne. Jeg
tenker at jeg på en måte jobber
med brukeropplevelser fra
innsiden og ut. Jo bedre
infrastruktur og utgangspunkt
utviklerne og designerne våre
får, jo bedre brukeropplevelser
kan de lage.

En typisk arbeidsuke for meg:
Mandagene gjennomgår jeg
hvilke arbeidsoppgaver vi skal
prioritere den uken. Mye av tiden
min går med til å sikre at vi
jobber på lag med de andre
teamene hos oss. Vi skal
etablere gode standarder, og de
gode løsningene kommer oftest
fra flinke kolleger og produkt
team. Jobben vår er å sørge for
at disse løsningene blir sett og
tilgjengeliggjort for alle
teamene.
Vi kjører felles lunsj og quiz hver
dag, og mandagene avslutter vi
med en time styrkecamp på
gymmen i kjelleren.
Dette gjør at jeg gleder meg
til å gå på jobben:
Listen er lang, men topp tre er 1:
arbeidsmiljøet, humoren og
GJYP (nettverket for unge i
Gjensidige); 2: arbeidsoppgavene, fleksibiliteten og
utfordringene og 3: resultatene
og utviklingsmulighetene.

Bli med på Summertech!
Summertech er et sommerprosjekt for deg som er
studentmedlem i Tekna.
Et par dager i juni og en uke i august hvert år arrangerer
vi Summertech på hovedkontoret vårt i Oslo. Da inviterer
vi studenter til å utvikle nye tekniske løsninger sammen
med oss. Er du studentmedlem i Tekna, kan du søke om
å få bli en av de fem heldige som får delta.
Som deltaker får du erfare hvordan Gjensidige jobber
med prosjekter fra start til slutt. Du blir blant annet
kjent med Sprint; en prosjektmetode stadig flere
arbeidsgivere benytter for å løse utfordringer og teste
nye ideer.
Dette er en unik mulighet for deg til å jobbe med
spennende faglige utfordringer i et av Norges største
finanskonsern, og til å bygge nettverk med ansatte og
studenter.
Kommer du langveisfra, spanderer vi fly og opphold. Alle
deltakere vil få lønn for innsatsen.
Les mer og søk på gjensidige.no/summertech

Internship i Gjensidige

Få en tjuvstart på
karrieren
I Gjensidige har du muligheten til å jobbe deltid på
hovedkontoret vårt i Oslo ved siden av studiene. Et
internship hos oss vil gi deg bedre innsikt i bransjen og
kulturen vår, og ikke minst mulighet til å følge
oppgavene dine fra start til slutt.
Internship-stillingen tilsvarer en ca. 20 prosent stilling
gjennom et helt studieår. Vi legger vekt på høy
fleksibilitet, slik at jobben du gjør hos oss ikke går ut over
prestasjonene dine på skolen. Det varierer litt fra år til år
hvilke avdelinger som tilbyr internship.

Vi utlyser internships i løpet av våren hvert år.
Internship er relevant for deg som blant annet studerer:
• analyse
• informatikk
• design
• matematikk og statistikk
• IT-sikkerhet
Følg med på gjensidige.no/internship

Gjensidigedagen

Vil du bli bedre
kjent med oss?
Hvert år arrangerer vi Gjensidigedagen på Huset vårt i
Oslo. Vi velger ut 60 heldige studenter som får et
innblikk i hvordan det er å jobbe hos oss. Du får møte
konsernsjefen, flere av våre direktører og dyktige
medarbeidere. Vi arrangerer seks ulike workshops innen
seks ulike fagfelt, der du kobles opp mot det fagfeltet
som er mest relevant for utdanningen din. I tillegg får du
høre spennende foredrag og spise god mat.
Dagen avsluttes med Gjensidiges månedlige fredagsbar
for alle ansatte. Kommer du langveisfra, spanderer vi fly
på deg. Dette er en enestående mulighet til å prøve deg
på relevante faglige utfordringer i et av Norges største
finanskonsern, og til å bygge nettverk med ansatte og
studenter.
Les mer på gjensidige.no/gjensidigedagen

Velkommen

GJYP

Nettverk for unge i
Gjensidige
Gjensidige Young Professionals (GJYP) er et nettverk for
unge under 35 år som jobber på hovedkontoret vårt i
Oslo. GJYP er en arena for nettverksbygging og
sosialisering, hvor du kan utveksle erfaringer, få nye
impulser, bygge relasjoner og ikke minst ha det gøy.
Som medlem i GJYP blir du invitert på arrangementer
som kick-off, ambassadørsamlinger, sosiale treff,
sommerfest og julebord. Arenaen gir deg et bredt
nettverk på tvers i organisasjonen og spennende
muligheter for tverrfaglig samarbeid.

Sjekk SoMe-kanalene våre!
Bli bedre kjent med oss og mulighetene dine
via SoMe-kanalene våre.

@ungigjensidige

@designigjensidige

Gjensidige

Møterommet

Har du spørsmål til oss? Send en e-post til
student@gjensidige.no eller les mer på
karrieresidene våre: gjensidige.no/jobb

Om oss
Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikrings
selskap notert på Oslo Børs, og har tilbudt
forsikringstjenester i mer enn 200 år. Vi har rundt
4 000 ansatte og tilbyr forsikringsprodukter i
Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge
tilbyr vi også pensjon og sparing.

Gjensidige
Telefon 915 03100
gjensidige.no

