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Tule kanssamme rakentamaan parempaa työelämää  
Työeläkevakuuttaminen on tärkeä osa hyvinvointiyhteiskuntaa. Huolehdimme Ilmarisessa yli miljoonan 
suomalaisen eläketurvasta. Keräämme ja sijoitamme eläkevaroja vastuullisesti. Rakennamme parempaa 
työelämää ja edistämme työkykyä. Näin tuemme koko Suomen menestystä. 
 
Ilmarislaisuus avaa sinulle mahtavan näköalapaikan mielenkiintoiseen työeläkealaan ja suomalaiseen 
yrityselämään, monipuolisen tehtäväkentän, mahdollisuuksia haastaa itseäsi ja yhteistyötä parhaiden 
asiantuntijoiden kanssa. Hyvä työelämä on meille tärkeää ja panostamme siihen vahvasti. Satsaamme 
laadukkaaseen johtamiseen, kehitämme tekemisen tapojamme aktiivisesti ja toimimme ketterästi. Haluamme 
menestyä yhdessä. 
 
Kiinnostuitko ilmarislaisuudesta? Tutustu meihin tarkemmin ilmarinen.fi/tyopaikat  
 
Haussa on nyt 

Vakuutusjohtaja 
Haemme vakuutusjohtajaa vastaamaan Ilmarisen vakuutuspalvelusta, jossa huolehditaan lähes 150 000 
yritys- ja yrittäjäasiakkaan palveluista. Vakuutuspalvelun vastuulle kuuluu kaikki vakuutusten hoitoon liittyvät 
tehtävät kuten vakuutusten voimaansaattaminen, vakuutusmaksujen laskeminen, laskuttaminen ja perintä 
sekä näihin liittyvä asiakaspalvelu. Vakuutuspalvelussa työskentelee lähes 100 vakuuttamisen ammattilaista. 
 
Vakuutusjohtajana sinulla on kokonaisvastuu Ilmarisen vakuutuspalvelun johtamisesta, organisoinnista ja 
kehittämisestä. Tavoitteena on asiakaslähtöinen, nopea, kustannustehokas, toimintavarma ja lainsäädännön 
vaatimukset täyttävä liiketoiminta. Vakuutustoiminnan digitalisoituminen asiakaskokemusta ja tehokkuutta 
jatkuvasti parantaen on yksi toimintaan tulevaisuudessa merkittävästi vaikuttava tekijä.  
 
Olet roolissasi vakuutus- ja eläkepalvelut- linjan johtoryhmän jäsen ja raportoit vakuutus- ja eläkejohtajalle.  
Vakuutusjohtajana toimit organisaatiossamme tiiviissä yhteistyössä muiden osastojen ja linjojen, toimialan 
sidosryhmien ja asiakkaidemme kanssa. 

 
Odotamme sinulta taitoa ja tahtoa 

Edellytämme sinulta  
 

• ylempää korkeakoulututkintoa 
• vahvaa näyttöä palveluliiketoiminnan tuloksellisesta johtamisesta sekä muutosjohtamisesta  
• kykyä hallita laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia sekä tehdä päätöksiä ja viedä ne läpi 
• erinomaisia ihmisten johtamisen taitoja sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä englannin 

kielitaitoa 
• digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksien ymmärtämistä ja kokemusta digitaalisoituvan 

liiketoiminnan johtamisesta. 
  
Lisäksi tehtävässä menestymistä tukee vakuutusliiketoiminnan kokemus sekä juridiikan ja vakuutustekniikan 
ymmärrys. 
 
Meille kannattaa tulla  

Tarjoamme sinulle näköalapaikan suomalaiseen yrittäjä- ja yrityskenttään sekä mielenkiintoisen ja 
monipuolisen työn osana tuloksentekijäorganisaatiota ja mukavaa työyhteisöä. Pääset käyttämään taitojasi 
ja osaamistasi laajasti. Työssäsi saat haastaa itseäsi ja tukenasi on vahvojen asiantuntijoiden verkosto. 
 

https://www.ilmarinen.fi/ilmarinen/toihin/
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Hyvä työelämä on meille tärkeää – tuemme sitä monella tavalla. Meillä on osaavat ihmiset ja innostava 
ilmapiiri. Teemme merkityksellistä työtä ja haluamme olla vetovoimaisin työelämän kumppani – vastuullisesti 
sinua varten. 
 
Hae nyt 

Lisätietoja tehtävästä antaa vakuutus- ja eläkejohtaja Tiina Nurmi puh. 050 4029 275, 
tiina.nurmi@ilmarinen.fi. 

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi 14.12.2020 mennessä osoitteeseen tiina.nurmi@ilmarinen.fi.  
 
Valitulle henkilölle tehdään Ilmarisen käytännön mukaisesti luotettavuusselvitykset (luottotiedot, 
huumausainetestaus sekä tietyissä rooleissa turvallisuusselvitys). 
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