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Start din karriere her
– hvis du ønsker udfordringer og internationale muligheder



2 3

Indhold
Hvad skal du være, når du bliver stor? 3

Euler Hermes Kreditforsikring 4

Hvad er kreditforsikring? 6

Medarbejderprofiler 3

 Steen – senior account manager 8

 Christina – aktuar 10

 Simon – risk underwriter 12

 Martin – studentermedhjælp 14

FAQ - at være ansat i Euler Hermes 16

Søg job i Euler Hermes 18

Gode råd fra Peter Hecht-Hansen 18

Brug vores viden i din dagligdag 19



2 3

Hånden på hjertet! Hvor mange af os vandrer gennem livet med 
en på forhånd fastlagt plan, som gennemføres til punkt og prik-
ke. Bevares, de findes da! Men mit bud er, at det er de færreste, 
som formår at lægge en strategi for livet og følge den. Og hvor 
motiverende er det i grunden at vide præcis, hvad der kommer 
til at ske i resten af tilværelsen?

Søren Kierkegaard har sagt:

”Livet leves forlæns og forstås baglæns”

Det tror jeg, der er meget rigtigt i. Den måde ens liv former sig 
på, bestemmes af en uendelig lang række valg. Store som små. 
Mange af de valg, man træffer, er baseret på tilfældigheder og 
intuition mere end på baggrund af konkret viden og indsigt. 
Det er først, når man ser tilbage på de oplevelser og erfaringer, 
man har haft, at man måske kan se en rød tråd i de valg, man 
har truffet.

Et vigtigt valg

Du er nu færdig eller måske på vej til at færdiggøre en videre-
gående uddannelse, og du står således foran et af de vigtige 
valg her i livet – valget af dit første rigtige job. Indgangen til 
din fremtidige erhvervskarriere. Det er naturligvis vigtigt at du 
gør dig nogle grundige overvejelser i den forbindelse. Hvilken 
branche er du interesseret i? Hvilke karrieremuligheder findes 
der? Hvilke muligheder for videreuddannelse og anden per-
sonlig kompetenceudvikling findes der? Er der mulighed for at 
komme til udlandet? Hvilken virksomhedskultur vil jeg trives 
med og motiveres af? 

Vær ikke bange for at vælge, og vær ikke for fastlåst i dine fore-
stillinger om dit første job. Der findes mange spændende virk-
somheder og brancher, som du sikkert aldrig har hørt om før. 
Det vigtigste er at komme i gang og at gøre sig nogle erfaringer. 
Dit første job vil ikke blive dit sidste!

Peter Hecht-Hansen, 
Adm. direktør i Euler Hermes

Hvad skal du være, når du bliver stor?

At gå på arbejde skal ikke være en sur pligt, 
men noget man gør med glæde
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Hvem er vi?
Euler Hermes er verdens førende kreditforsikringsselskab. 
Som kreditforsikringsselskab er vores mission at hjælpe virk-
somheder ved at begrænse de økonomiske konsekvenser, hvis 
deres kunde ikke betaler. Udover kreditforsikring tilbyder Euler 
Hermes også et bredt sortiment af serviceprodukter til hånd-
tering af virksomheders debitortilgodehavender, såsom global 
inkasso og naturligvis rådgivning. Herudover stiller vi også ga-
rantier på vegne af vores kunder.

På verdensplan overvåger vi over 40 millioner virksomheder og 
sikrer 49.000 kunder mod tab i mere end 200 lande. Hos Euler 
Hermes lægger vi stor vægt på, at vi er løbende orienteret om 
den økonomiske udvikling i verden og de forskellige brancher 
- og ikke mindst har overblik til at rådgive vores kunder. Dette 
kræver videbegærlighed og initiativ hos vores 5500 medarbej-
dere, der er fordelt rundt omkring i verden på 49 kontorer. 

Medarbejdere i Euler Hermes er dog ikke kun en del af verdens 
førende kreditforsikringsselskab, men også en del af Allianz-
gruppen, der med sine 173.000 medarbejdere på verdensplan 
giver Euler Hermes et omfattende og spændende internationalt 
netværk.  

Hvad kan Euler Hermes tilbyde dig?
På det danske kontor i København sidder vi ca. 60 ansatte i et 
uformelt og dynamisk miljø. Herfra hjælper vi danske virksom-
heder med kreditforsikringer i samarbejde med vores uden-
landske kolleger. 

Vi lægger stort vægt på, at opgaver, beslutninger og ansvar i 
stort omfang lægges ud til medarbejderne, og organisationen 
er præget af hurtige beslutningsprocesser og en flad struktur. 
Vi har stort fokus på udvikling af medarbejdere gennem ud-
dannelse og kompetenceudvikling.

Euler Hermes Kreditforsikring 

Vi hjælper virksomheder med at lave forretning i hele verden

Mere om Euler Hermes

■  I Norden er vi repræsenteret i Danmark, Sverige, Norge og 
Finland med over 120 ansatte

■  Hovedkontoret for Euler Hermes ligger i Paris, Frankrig 

■  Hovedkontoret for de nordiske aktiviteter ligger i Stockholm
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”Medarbejderne er virksomhedens vigtigste aktiv”. Denne 
sætning er udtalt så mange gange, at den snart har mistet sin 
betydning. Men hos Euler Hermes mener vi det helt bogstave-
ligt. Og vi sætter handling bag ordene. Vi er en videnbaseret 
virksomhed, og vores produkt er ikke bedre end vores med-
arbejdere. Derfor anvender vi mange ressourcer på at udvikle  

vores medarbejdere både fagligt såvel som personligt. Hos 
Euler Hermes vil du opleve en virksomhedskultur, som er  
præget af ambitioner og professionalisme. Men også en kultur, 
som er baseret på teamwork, vidensdeling og godt kammerat-
skab. Vi løfter i flok for at nå et fælles mål.

Euler Hermes er en del af Allianz koncernen  
– en af verdens største finansgrupper

■   Euler Hermes i Verden
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Manglende betaling fra en kunde kan være af afgørende betyd-
ning for en virksomhed. Et tab kan derfor have store konsekven-
ser for firmaet og i værste fald føre til konkurs. En kreditforsik-
ring sikrer virksomhederne mod de økonomiske konsekvenser 
af en kundes manglende betaling ved at dække virksomhedens 
udestående. Derfor kan en kreditforsikring i mange tilfælde 
være den vigtigste investering en virksomhed kan gøre. 

Hvad betyder en kreditforsikring i praksis for virksomhederne? 
Det betyder, at vi forsikrer virksomhedens udestående hos kun-
den, og i tilfælde af betalingen ikke sker til tiden, hjælper vi med 
rådgivning og inkasso.  Betaler kunden stadig ikke, erstatter vi 
tabet.  Dermed kan virksomheden se bort fra risikoen for tab 
på debitorer i sine forretningsplaner og kan øge omsætningen 
uden at øge risikoen. Derudover bliver virksomheden mere kre-
ditværdig og får således mulighed for at finansiere forretnings-
planer bedre og billigere. 

At sikre virksomheder mod tab kræver meget af vores medar-
bejdere. Vores Risk Underwriters holder sig løbende orienteret 
omkring den økonomiske udvikling på verdensplan og i de en-
kelte brancher. Den baggrundsviden er nemlig afgørende for at 
kunne give en grundig kreditvurdering af en virksomhed, hvor 
også udarbejdelse af regnskabsanalyser af virksomhedens 
kunder, risikomøder med kunderne og dialog med udenland-
ske kolleger er væsentlige. 

Først når kreditvurderingen er udarbejdet, er det muligt at gå 
ind og sikre virksomheden mod de økonomiske konsekvenser 
af en kundes manglende betaling eller eventuel konkurs.  

Samtidig fungerer vi som sparrings- og rådgivningspartnere for 
vores kunder, når de overvejer at indgå aftaler med nye kunder 
eller at opsøge nye markeder.

Hvad er kreditforsikring?

Med en kreditforsikring får virksomheden:
■  Hurtig udbetaling af erstatning, hvis en kunde ikke kan 

betale 

■  Løbende overvågning af kunders kreditværdighed

■  Global inkasso

■  Rådgivning i forbindelse med salg på kredit 
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Mød os på 
karrieremesser 
Vil du vide mere om ledige jobs, vores arbejdsplads eller har  
du andre spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at  
kontakte os. 

Du har også mulighed for at møde os på karrieremesser 
rundt om i landet. Vi deltager i Karrieredagene® i Århus og 
Odense i foråret samt på SICEF messen i København i efteråret. 
Derudover kan du også møde os på CBS Partner Career Fair. Vi 
gør stor brug af disse muligheder for at komme i kontakt med 
potentielle medarbejdere, og i 2006 ansatte vi eksempelvis 10 
medarbejdere, som vi havde fået kontakt med på jobmesser el-
ler karrieredage.

Kom og fortæl os, hvem du er. Så skal vi fortælle  
dig om de muligheder, der ligger foran dig!
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Hvad fik dig til at vælge job 
som account manager?
- Jeg har en bankmæssig baggrund, og 
kreditforsikring er således i naturlig 
forlængelse af mit fag. Da jeg holder 
meget af at arbejde med mennesker 
og kan lide rådgivningselementet, var 
stillingen som account manager at-
traktiv. 

Hvad er din baggrund?
- Jeg er traditionelt bankuddannet, 
men sideløbende med mit job hos 
Euler Hermes har jeg gennemført HD-
studiet med Afsætningsøkonomi som 
speciale.

 Hvilke slags opgaver og 
ansvar sidder du med?
- Jeg har ansvaret for en stor kunde-
portefølje i segmentet små- og mel-
lemstore virksomheder. Desuden har 
jeg ansvaret for nogle af selskabets 
allerstørste kunder. Arbejdet består i 
løbende rådgivning af kunden og op-
timering af kundeforholdet. Jeg star-

tede hos Euler Hermes i 2000, og den seneste udvikling i min 
karriere er, at jeg har fået ansvaret for potentielle kunder inden 
for det multinationale segment. Dette giver store udfordringer 
inden for sprog, andre kulturer og giver mulighed for at tage på 
forretningsrejse for at besøge virksomheder i udlandet. 

Hvad er det bedste ved dit job?
- Der er ikke to dage, der er ens. Jeg elsker alsidigheden og ud-
fordringerne. Man møder hele tiden nye mennesker, og oftest 
sker det på et højt fagligt niveau. Det er meget inspirerende at 
samarbejde med toppen af dansk erhvervsliv. Desuden lærer 
man sine kunder at kende igennem årene, og der opbygges en 
relation.

Beskriv Euler Hermes
- Euler Hermes er en rigtig god arbejdsplads. Der er en åben 
tone, og ledelsen forventer, at man giver sin mening til kende. 
Der er et fladt organisatorisk hierarki, hvor din stemme bliver 
hørt. Den organisatoriske opbygning er meget anderledes end i 
f.eks. banksektoren, og det værdsætter jeg. Hvis man ønsker at 
videreuddanne sig i form af f.eks. HD, så støtter firmaet ens am-
bitioner økonomisk og forsøger at give én det bedst mulige ud-
gangspunkt for at gennemføre uddannelsen. Der er for eksem-
pel betalte fridage til eksamen og til hovedopgaveskrivning. 
Derudover så er der også mange arrangementer for de ansatte. 
Vi deltager bl.a. i motionsløb og firmabadminton.

STEEN AMBY– SENIOR ACCOUNT MANAGER HOS EULER HERMES

En arbejdsdag i Steens liv
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 Hvordan er det at arbejde i en international koncern?
- Euler Hermes er en stor og meget professionel ledet virksom-
hed. Karrieremulighederne er gode, også i udlandet. I salgsaf-
delingen, hvor jeg er ansat, har vi desuden en årlig salgskonfe-
rence i nærheden af Göteborg, hvor vi mødes med salgsledelsen 
og kundekonsulenterne fra Norden. Som ansvarlig i Danmark 
for det multinationale segment af potentielle kunder har jeg 
opbygget et godt netværk af kollegaer fra Euler Hermes i f.eks. 
Frankrig, England, USA, Spanien, Kina og Indien. 

Er kreditforsikring ikke kedeligt at arbejde med?
- Nej, det er det bestemt ikke. Hvis ikke vi gør vores yderste for 
at kreditvurdere leverandørens kunder og sammensætte for-
sikringspolicen, så den dækker kundens behov, så har vi ikke 
gjort vores arbejde godt nok. Og ofte er det rigtig mange penge, 
det drejer sig om, så enhver beslutning, intern som ekstern,  
er vigtig. Endelig er der som tidligere nævnt ikke to dage, der 
er ens. 

Hvordan er dine kolleger?
- Mine kollegaer er det, som giver jobbet den sidste kolorit. 
Det er vigtigt, at vi i Euler Hermes samarbejder i et team, og at 
vi har det godt sammen. Det skal være sjovt at gå på arbejde. 
Kollegaerne har som oftest en finansiel indgangsvinkel til job-
bet, men derudover er der store forskelligheder.  Det er sundt 
for en organisation, tror jeg. 

Har du et godt råd til dem, der overvejer en  
karriere hos Euler Hermes?
- Prøv det. Du vil ikke fortryde. Det er udviklende og inspireren-
de, og jeg tror ikke, at man i andre brancher blandt sine kunder 
og samarbejdspartnere møder så mange beslutningstagere på 
højt niveau som inden for kreditforsikring. 

Navn: Steen Amby
Alder: 38
Stilling: Senior Account Manager
Afdeling: Salg
Uddannelse: Bankuddannelse samt HD
 i Afsætningsøkonomi

Fredag14. september8.45  Kørsel ud til kundemøde. De første kun-
der ringer undervejs, og vi aftaler møder. 

9:30   Kundemøde med gammel kunde, der vil 
have ændringer i policen11:00   Tjekker e-mails og svarer på henvendelser 

fra kunder og kollegaer i ind- og udland. 
Foretager opkald til potentielle nye kunder

12:00   Opfølgning på kundemøde. Skriver kon-
traktforslag og mødereferat12:30  Frokost

13:00   Koordinering af forretningsrejser til 
Stockholm og Marseille13:15   Svarer på nye indkomne e-mails og 

rådgiver og betjener kunder14:00   Rejse- og kørselsafregning. Bilag sor-
teres og indsendes til bogholderiet.

14:30   Tjekker op på policer og tilbud
15:00   Har modtaget kontrakt fra ny kunde 

og opretter policen i vore systemer
16:00   ’Stakken’ på skrivebordet gennemgås, 

og mandagens opgaver forberedes
16.30  Holder fri
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Hvad fik dig til at vælge et job hos Euler Hermes?
- Jeg søgte et job som studentermedhjælp hos Euler Hermes, 
da jeg studerede, og så blev jeg efterfølgende fastansat, da jeg 
blev færdig med studiet.  Jeg søgte studenterjobbet efter at have 
set stillingsannoncen på hjemmesiden, og jeg syntes, at det lød 
både interessant og studierelevant.

Hvilke slags opgaver og ansvar sidder du med?
- Jeg arbejder skiftevis i Tyskland og i Danmark. I Danmark sid-
der jeg med opgaver som aktuarmæssige reserveberegninger, 
udfærdigelse af aktuarrapport og diverse ad hoc analyseopga-
ver. Mine primære ansvarsområder er de aktuarmæssige sider 
af forretningen.
For Euler Hermes i Hamburg sidder jeg med opgaver som Risiko 
Allokeret Kapitalberegninger, videreudvikling af disse bereg-
ninger såsom videreudvikling af input parametre og imple-
mentering af disse beregninger for andre Business Units og for 
forskellige Lines of Business.

Hvad er det bedste ved dit job?
- Der er masser af forskelligartede opgaver, udfordringer og an-
svar.  Dagene ligner ikke hinanden, og der er mange muligheder 
for hele tiden at få et større ansvar og få nye opgaver. Samtidig 
er jeg også rigtig glad for det internationale aspekt, hvor jeg  
gennem mit job har fået en stor mulighed for at komme ud og 
opleve noget andet.  

Hvordan er Euler Hermes som arbejdsplads?
- Hyggelig, da vi trods alt ikke er større, end vi er.  Dette gør også, 
at ansvaret hurtigere finder vej til dit skrivebord, end det måske 
nødvendigvis ville i en større virksomhed.  Samtidig kan dagene 
også være hektiske og travle.

CHRISTINA JENSEN – AKTUAR HOS EULER HERMES

En arbejdsdag i Christinas liv
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Onsdag

12. september

Mærker du noget til det internationale islæt?  
- Pt. arbejder jeg ¾ af tiden i ”Research and Development” 
 afdelingen i Hamburg og ¼ af tiden i ”Forretningsudvikling” i 
København.  Det betyder, at jeg arbejder i en cyklus, hvor jeg er 
6 uger i Hamburg og 2 uger i København. Sidste år arbejdede jeg 
desuden 8 måneder i Aktuariatet i Hamburg.  I forbindelse med 
arbejdet har jeg besøgt flere forskellige af Vores Business Units, 
som Stockholm, Paris og Warszawa, og jeg arbejder sammen 
med kollegaer i England, Belgien og Ungarn.

Er kreditforsikring ikke kedeligt at arbejde med?
- Det er jeg nok den forkerte at spørge om!  Som aktuar er det lige 
præcis forsikring, jeg gerne vil arbejde med.  At det så er blevet 
indenfor kreditforsikring, at jeg slår mine folder, gør efter min 
mening kun arbejdet mere interessant.  Inden for kreditforsik-
ring eksisterer der nemlig en ekstra dimension i forhold til al-
mindelig forsikring, da det her er vores kunders kunder, der er 
vores risiko.

Hvordan er dine kolleger?
- Mine kollegaer er rigtig søde.  Udover den årlige sommerfest, 
den årlige julefrokost og diverse arrangementer gennem vores 
personaleforening Eulius, er en fredagsøl eller en gang poker 
også at finde blandt det samvær, jeg har med mine kollegaer.  
Så også på denne front er Euler Hermes en attraktiv arbejds-
plads.

Hvad vil du vil sige, hvis nogen overvejer at søge 
job her?
- At jeg glæder mig til at se dem.

Navn: Christina Jensen
Alder: 28
Stilling: Aktuar
Afdeling: Forretningsudvikling
Uddannelse: Cand.act. (Aktuar) 

8:15  Ankommer til Euler Hermes 

Kreditversicherungs-AG i Hamburg 

Tjekker og besv
arer e-mails

9:00  Får tyskundervisning

10:30  Tjekker og besv
arer e-mails

10:45  Forbereder mig til telefonm
øde

11:00  Telefonmøde med min chef i Danmark, 

den svenske øk
onomichef og den eks-

terne aktuar for Euler Hermes 

12:00  Skriver referat 
af mødet

12:30	 	
Udfærdiger	kravspec

ifikation	af	
ARIES	beregn

inger	til	IT-af
delingen	

12:40  Frokost

13:25  Arbejder med analyse af s
tigning i 

kapitalberegnin
g. 

17:15  Holder fri for i
 dag.
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Hvorfor søgte du job hos Euler Hermes?
- Jeg mødte Peter Hecht-Hansen, der er direktør for Euler 
Hermes, til en karrieremesse i Århus. Her fortalte han om kre-
ditforsikring og jobbet som Risk Underwriter. Jeg syntes, at det 
lød meget spændende, da man i dette job kunne kombinere 
regnskabsanalyse med direkte kontakt til kunderne og de virk-
somheder, der forsikres. Desuden tiltalte det mig, at virksom-
heden var verdensomspændende, og der derfor er et interna-
tionalt aspekt i arbejdet.

Hvad er din baggrund?
- Jeg er cand.merc i finansiering fra Aarhus School of Business 
fra 2006. I mit studie har jeg haft en overvægt af regnskabsana-
lyse fag og økonometriske fag. 

Hvilke opgaver og ansvar sidder du med?
- Mit primære ansvarsområde er at analysere de virksomheder,  
vi forsikrer ud fra de tilgængelige oplysninger, samt at servicere 
vores kunder på den bedst mulige måde. Virksomhedsanalyserne 
indebærer regnskabsanalyse, men også analyse af andre infor-
mationer. Er der tvivlsspørgsmål, kontakter vi ofte virksomhe-
den for at få yderligere informationer. Det foregår enten ved et 
telefonmøde eller et møde ude i virksomheden. Serviceringen af 
vores kunder indebærer, at jeg holder kontakt og hjælper kun-
derne over telefonen, og at jeg tager ud og besøger vores kunder 
for at rådgive og afklare tvivlsspørgsmål.

Hvad er det du kan lide ved dit job?
- Virksomhedsanalyse kræver selvfølge analyse af regnskaber, 
men også at man møder virksomhederne på deres hjemme-
bane, hvilket jeg synes er sjovt. Men det, der tiltaler mig mest, 
er kombinationen af analysearbejde foran computeren og kon-
takten med kunderne og de virksomheder, vi forsikrer. Desuden 
får man jo et meget stort kendskab til det danske erhvervsliv.

Beskriv Euler Hermes
- Euler Hermes er en god arbejdsplads, hvor der er en meget 
uformel stemning. Og så har vi en god og engageret ledelse. 
Ledelsen gør meget for, at de ansatte skal føle sig godt tilpas på 
arbejdspladsen. Der arbejdes hele tiden på forbedringer af de fy-
siske rammer. Alle har f.eks. hæve-sænkeborde og gode kontor-

SIMON SCHEIBEL – RISK UNDERWRITER HOS EULER HERMES

En arbejdsdag i Simons liv
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stole. Desuden er der kantineordning, hvor der serveres alsidig 
og sund mad, og en god personaleforening, der afholder forskel-
lige arrangementer, såsom golfarrangementer og teaterture.

Hvordan er det at arbejde i en international koncern?
- Det er motiverende med det internationale aspekt i arbejdet.  
Vi har kontakt til mange internationale kollegaer, og vi får sam-
tidig også et stort kendskab til mange internationale virksom-
heder. Euler Hermes Norden er én business unit bestående af 
kontorer i Sverige, Norge, Finland og Danmark. En gang om året 
samles alle firmaets ansatte i norden til en personalekonferen-
ce, som afholdes på skift i de fire nordiske lande. Det er meget 
inspirerende at møde kollegaer fra andre lande og udveksle er-
faringer. I år var temaet innovation, hvilket gav nogle gode ideer, 
og nogle af dem er allerede blevet implementeret. I en internati-
onal koncern som vores er der desuden mulighed for at komme 
til udlandet og arbejde – enten på et udvekslingsprogram eller 
ved at blive ansat i et af de udenlandske søsterselskaber.

Hvordan er dine kolleger?
Vi har et rigtigt godt forhold kollegaer imellem – både i afde-
lingerne, men også internationalt. På den nordiske personale-
konference er der gode muligheder for at hygge sig og lære de 
nordiske kolleger at kende. Vi har også lige været på Nordisk 
Kreditkonference i Stockholm, hvor alle de nordiske risk un-
derwriters deltager.

Hvad vil du sige til andre, der overvejer et job i 
Euler Hermes?
- Søg det! Det er en virkelig spændende virksomhed, hvor man 
aldrig helt ved, hvad dagen bringer, før man møder om morge-
nen. Vi har mange afvekslende opgaver, og ansvaret lægges i 
høj grad ud til medarbejderne. 

Navn: Simon Scheibel
Alder: 27
Stilling: Risk Underwriter
Afdeling: Kredit
Uddannelse: Cand.merc i Finansiering

Onsdag12. september08. 00  Ankommer til kontoret og får den 
første kop kaffe08.00   Tjekker e-mails. Gennemgår ansøgninger fra virksomheder

09.00  Udarbejder analyse af en stor virk-
somhed til præsentation for den 
nordiske kreditkomité12.00  Frokost12.30  Gennemgår ansøgninger  Bevilliger og afslår kreditlimits13.15  Diskuterer nye regnskaber med teamet 

Forbereder mig til virksomhedsbesøg
13.45  Kørsel ud til virksomhed14.00  På virksomhedsbesøg for at vurdere 

risikoen og gennemgå kreditorer med 
regnskabschefen15.15  Kørsel tilbage til kontoret15.30  Skriver referat af mødet og briefer 

kreditchefen om mødet
16.00  Tager hjem
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Hvilke slags opgaver og ansvar sidder du med?
- Jeg sidder for det meste med opgaver vedr. behandling af in-
kassosager i vores inkassoafdeling. Det vil sige, at jeg opretter 
de indkomne sager i vores system og har korrespondance med 
parterne i sagen. Dette foregår både via fax, mail og telefon. 
Opgaverne består blandt andet i at videresende information, 

men det kan også være rådgivning af kunder, der er i tvivl om, 
hvorvidt det kan betale sig at køre sagen retsligt.  Derudover 
har jeg mulighed for at være tilknyttet diverse projekter. Jeg 
har for eksempel været med til at lave en brochure om inkas-
soprocedurer i de forskellige lande, hvor Euler Hermes er re-
præsenteret. Derudover er jeg blevet tilbudt at være med i en 
projektgruppe, der skal arbejde med en onlinefunktion til vores 
inkassokunder.

Hvad er det du kan lide ved dit job?
- Jeg kan godt lide, at der til trods for de mere rutineprægede 
opgaver også gives mulighed for at have ansvar for mere selv-
stændige opgaver. Derudover er der en enormt god stemning 
på kontoret, og der er god dynamik mellem kollegerne. Det  
giver en mere uformel tone i virksomheden, som virker inspire-
rende i dagligdagen.

Hvordan er det at arbejde i en international koncern?
- Det giver helt sikkert nogle sproglige kompetencer, da en del 
af den kommunikation, vi har med vores kolleger i udlandet, 
foregår på engelsk. Jeg mærker dog ikke koncernstrukturen i 
mit daglige arbejde eller sagt på en anden måde, så er jeg ikke 
bevidst om de påvirkninger, det evt. kan give i det daglige ar-
bejde.

MARTIN LEVI STRØM NIELSEN – STUDENTERMEDHJÆLP HOS EULER HERMES

En arbejdsdag i Martins liv
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Kan du bruge jobbet i forhold til dit studie?
- Jobbet har mindre relevans nu, hvor jeg er startet på min over-
bygning. De juridiske kompetencer jeg besidder udnyttes ikke 
100 % i øjeblikket, men udviklingen i inkassoafdelingen bærer 
mere og mere hen i mod, at der er brug for juridiske medar-
bejdere. Så der kommer til at blive mere brug for min juridiske 
viden på sigt. Bortset fra det, synes jeg, at det er rigtig godt at 
snuse til erhvervslivet og få afprøvet en masse ting i praksis. 

Hvad vil du sige til andre, der overvejer et studie-
job i Euler Hermes?
- Jeg vil helt sikkert anbefale studerende, der er startet på  
Ha.jur, at arbejde hos Euler Hermes inkasso. Det er en nyere 
afdeling, hvor man har mulighed for at være med i en spæn-
dende udviklingsproces. Der foregår en masse ting i afdelingen 
i øjeblikket, og der er gode muligheder for at deltage i forskel-
lige projekter. For andre studerende er der også gode mulig-
heder. Der sidder studentermedhjælpere i både Marketing, 
Administration og Forretningsudvikling og så naturligvis 
Inkasso. I gennemsnit arbejder vi nok cirka 15 timer om ugen, 
men Euler Hermes er meget fleksibel, og man kan både arbejde 
mere eller mindre, hvis der for eksempel skal tages hensyn til 
opgaver og eksaminer. 

Navn: Martin Levi Strøm Nielsen
Alder: 27
Stilling: Studentermedhjælp
Afdeling: Inkasso 
Uddannelse: Stud.Cand.Merc.(jur.)

Onsdag

12. september

8.30  Møder på arbejde

8.40  Tjekker e-mails 

9.30  Foretager opkald
 til kunder, samar-

bejdspartnere og
 kolleger i ind- o

g 

udland

10.00  Til møde

10.45  Fortsætter med opkald og 

sagsbehandling

11.30  Frokost

12.00  Opretter nye inkas
sosager og skriv

er 

breve

14-16  Arbejder videre med sagsbehandling 

Opretter inkassos
ager og nye polic

er.

16.00  Arkiverer dagens a
rbejde.

16.30  Tager hjem
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Hvilke stillinger findes der hos Euler Hermes?
Euler Hermes koncernen har ca. 5500 ansatte overalt i verden 
inden for områderne risk management, garanti, inkasso, salg, 
administration, økonomi, marketing og IT. På vores danske 
kontor i København er vi i alt ca. 60 ansatte inden for de otte 
arbejdsområder. 

Er der internationale karrieremuligheder hos Euler 
Hermes? 
Euler Hermes er en international koncern med kontorer i 49 
lande rundt om i verden. Vi opfordrer vores ansatte til at være 
internationalt mobile, og ledige stillinger i koncernen slås op 
internt i første omgang. 

Hvorfor arbejde i Euler Hermes?
Hos Euler Hermes får du stort medansvar og mulighed for at 
påvirke beslutninger. Vi har en flad organisationsstruktur, som 
gør, at der aldrig er langt fra idé til handling. 

På det danske kontor i København er vi cirka 60 ansatte i et 
uformelt og dynamisk miljø. Som medarbejder i Euler Hermes 

bliver du desuden del af verdens førende virksomhed inden 
for kreditforsikring, en del af Allianz-koncernen og en del af et 
spændende internationalt netværk. 

Vi tilbyder vores ansatte en konkurrencedygtig løn, en god pen-
sions- og sundhedsordning samt forskellige personalegoder; 
herunder bl.a. kantineordning, årlig medarbejderkonference, 
firmasport, sociale arrangementer, rejseforsikring etc. I sund-
hedsordningen er der adgang til behandling på privathospital, 
fysioterapeut og kiropraktor mv. Vi har en fast arbejdsdag fra 
8.30 - 16.30 (16.00 om fredagen), 6 ugers ferie og 5 feriefridage. 

Hvad skal der til for at få succes som medarbejder 
hos jer?
Du skal udvise engagement og initiativ. Herudover lægger vi 
stor vægt på, at du når dine mål, at du kan samarbejde, og at du 
deler viden med dine kolleger. 

Hvordan arbejder I med medarbejderudvikling?
Vi har stor fokus på udvikling af vores medarbejdere gennem 
uddannelse og kompetenceudvikling. Vi støtter derfor vores 
medarbejdere i både deres faglige og teoretiske udvikling, og vi 
opmuntrer alle uanset arbejdsområde til løbende at dygtiggøre 
sig gennem efteruddannelse, kurser og konferencer, jobrota-
tion, projektarbejde og coaching. Derudover afholder vi også 
interne kurser og seminarer for vore medarbejdere.

Hvilke værdier præger jeres virksomhedskultur?
Euler Hermes er en videnstung virksomhed. Derfor lægger vi 
stor vægt på professionalisme og kompetencer. Det er vigtigt 
for os, at medarbejderne opfatter sig som et team, der arbej-
der sammen mod et fælles mål, samt at man deler viden med 
hinanden. 

AT VÆRE ANSAT I EULER HERMES

FAQ
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Søg opfordret
Når der er et ledigt job i Euler Hermes, annoncerer vi i flere me-
dier. Alle ledige job annonceres også på vores hjemmeside, så 
hold løbende øje med www.eulerhermes.com/dk, hvis du er 
interesseret i et job hos os.

Søg uopfordret
Har vi ikke et ledigt job, som passer til dine kvalifikationer, 
gemmer vi din uopfordrede ansøgning vedlagt CV til senere 
brug. Du kan sende din ansøgning til job.dk@eulerhermes.
com eller Euler Hermes Kreditforsikring, Amerika Plads 19, 
2100 København Ø, mærket ”uopfordret ansøgning”.

■  Udvis ambition og initiativ. Men accepter samtidigt at ting 
tager tid. Karriere er for de fleste en livslang proces, og over-
dreven utålmodighed er sjældent karrierefremmende.

■   Du starter sjældent med de mest spændende arbejdsopga-
ver. Men alle virksomheder er på udkig efter talent, så hvis 
du løser dine arbejdsopgaver godt, forøger du markant dine 
chancer for at komme videre. Husk altid, at det du gør i dag, 
er det bedste springbræt til det, du kommer til at gøre i mor-
gen. Så derfor: gør det godt! 

■  Vær ikke bange for at give udtryk for din mening og dine 
holdninger. Men respekter dine kolleger og den erfaring, de 
besidder, og acceptér at du ikke altid får ret.

■   Husk, at det du har lært under din uddannelse sjældent er 
den endegyldige sandhed. Du kommer til din nye arbejds-
plads med en høj teoretisk viden. Men teori skal parres med 
praksis og erfaring for at få reel værdi. 

■   Benyt enhver lejlighed til at øge dine personlige kompeten-
cer i form af kurser, seminarer, læring fra kolleger eller reel 
teoretisk uddannelse. 

Søg job i Euler Hermes

Gode råd fra Peter Hecht-Hansen, adm. direktør i Euler Hermes

Disse gode råd er ikke udtømmende, men de vil hjælpe dig godt på vej. Fælles for dem alle er, at intellektuel intelligens 
er vigtig, men emotionel intelligens er endnu vigtigere.

Uanset hvilke valg, du kommer til at gøre, vil jeg gerne give nogle råd som jeg mener vil være gældende på en hvilken 
som helst arbejdsplads. 
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Brug vores viden i din hverdag!

Summer 2007

World economic growth should ease in response to

slowdown in the United States, which should continue

into 2008

Special report: BRIC (Brazil, Russia, India and China)

Rapid growth continues, but is overly dependent

on exports

2007 ! no. 3
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Abonnér gratis på Outlook, som er vores økonomiske publika-
tion, der udsendes flere gange om året med fokus på konkurs-
udviklingen samt den økonomiske udvikling på verdensplan 
og i de forskellige brancher. 

Er I interesseret i at få mere at vide om risk management eller 
kreditpolitik? Vi kommer gerne ud på uddannelsesstederne og 
fortæller om arbejdet i en kreditforsikringsvirksomhed, Euler 
Hermes som arbejdsplads samt risk management og kredit-
politik. 

Hold dig opdateret om udviklingen
- Få et gratis abonnement af Outlook på 
www.eulerhermes.com/dk

Business insolvencyworldwideInsolvencies should start to climb back up in 2007-2008,

under the impact of cyclical slowdown and bankruptcy law

changes.

2007 � no. 1
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Euler Hermes Kreditforsikring 
Filial af Euler Hermes Kreditförsäkring Norden AB 
(Sverige)
Amerika Plads 19
DK-2100 København Ø

Tel: +45 88 33 33 88
Fax: +45 88 33 33 89
e-mail: info.dk@eulerhermes.com
www.eulerhermes.com/dk

Euler Hermes Kreditforsikring
CVR-nr.: 21320706
Euler Hermes Kreditförsäkring Norden AB
Org.nr. 516401-6635
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