PGGM heeft voor haar locatie in Zeist een vacature voor een

Expert Investment Reporting
Jouw functie
Als Expert Investment Reporter ben je verantwoordelijk voor het opstellen van rapportages en het
uitvoeren van analyses en controles op rapportages. Daarnaast draag je bij aan de borging van de
kwaliteit van de rapportages door het initiëren van verbeteringen in het rapportageproces en het
uitvoeren ervan. Je bent, samen met je team, verantwoordelijk voor de resultaten en het
functioneren van jouw team. Je zoekt naar samenwerking met de ketenpartners en realiseert
veranderingen en verbeteringen met hen.
Jouw afdeling
Binnen PGGM Vermogensbeheer is het team Investment Reporting verantwoordelijk voor
financiële- en managementrapportages, jaarverslagen en externe verslaggeving aan de
toezichthouder van pensioenfondsen en beleggingsfondsen. Inhoudelijk richt het team zich op alle
aspecten die te maken hebben met interne- en externe rapportages voor onze institutionele
klanten en toezichthouders. Het team vervult hiermee een belangrijke functie in het waarborgen
van de kwaliteit en tijdigheid van de rapportages. Daarnaast vervult het team een belangrijke rol in
omvangrijke projecten op het gebied van informatievoorziening, implementatie van wet- en
regelgeving en de ontwikkeling van nieuwe producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten op
gebied van de ontwikkeling van het Datawarehouse en nieuwe inzichten voor onze klanten in de
portefeuille als verantwoord beleggen.
Het vakgebied ‘informatievoorziening’ is volop in beweging en de ontwikkelingen, zowel intern (bv.
DWH) als extern (bv. wet- en regelgeving) volgen elkaar in rap tempo op. Als Expert Investment
Reporting wordt van je gevraagd om mee te denken en deel te nemen aan de veranderingen in de
rapportagestromen om deze beter aan te laten sluiten op de veranderingen in de markt en de
veranderende klantwens.
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgeronde WO-opleiding;
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
Een afgeronde CFA/VBA opleiding is een pré;
Ervaring met het vervaardigen van rapportages;
Vernieuwer die in staat is veranderingen door te voeren;
Accuraat en oog voor detail;
Kennis van de werking van financiële producten;
In staat anderen te overtuigen.

Wij bieden
Een professionele, daadkrachtige en inspirerende werkomgeving met volop kansen om je
vakmanschap uit te bouwen. Bij ons staan samenwerken, kennis delen en zelfstandigheid hoog in
het vaandel. Dit komt goed tot uiting in onze cultuur en het Nieuwe Werken. Ons moderne en
robuuste arbeidsvoorwaardenpakket zorgt voor een goede beloning en mogelijkheden werk en
privé op een voor jou passende manier te combineren. We hechten aan een open en eerlijke
bedrijfscultuur, bieden je werk dat er toe doet en hechten eraan met respect voor mens en
omgeving te opereren. Kies je voor PGGM, dan kies je ook voor jezelf.
Meer weten?
Neem dan contact op met Nienke de Vos tot Nederveen Cappel, HR Recruiter, 030 277 19 86.
Solliciteren op de functie van Expert Investment Reporter
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf in bovengeschetst profiel? Dan nodigen wij
je van harte uit om te reageren. Laat je CV met motivatie achter op

http://pggm.onlinevacatures.nl/nl/Vacancy/Postulate/90187

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

