PGGM heeft voor haar locatie in Zeist een vacature voor een

Senior ALM Adviseur DC
Jouw functie
Jij hebt een cruciale rol in de advisering aan het bestuur van onze DC-klanten met betrekking tot
het financiële beleid van het pensioenfonds en de risicomonitoring. Je bent verantwoordelijk voor
de advisering aan de klant en het proces voor de totstandkoming van het advies, waaronder ook de
kwantitatieve analyses ter onderbouwing van de adviezen. Als eerste aanspreekpunt voor onze
klant op ALM en DC-gebied, presenteer je de adviezen aan het bestuur en de adviescommissies
van de klant.
Je bent in staat om zelfstandig projecten te draaien. Je volgt ontwikkelingen in het DC-landschap
op de voet, levert daar een bijdrage aan en weet deze te vertalen naar onze dienstverlening aan
onze klanten.
In jouw functie houd je je ook bezig met DC-productontwikkeling in de breedste zin van het woord.
Jouw functie gaat daarmee verder dan alleen ALM-advisering. Je bent een verbinder tussen
verschillende onderdelen van het pensioendomein. Je helpt mee in de ontwikkeling van nieuwe
concepten en denkt na over de impact van nieuwe ontwikkelingen op producten en diensten. Dit
doe je samen met jouw collega's van de afdeling Actuarieel Advies & ALM. Jij werkt met jouw
collega’s samen aan beleidsadviezen en in multidisciplinaire teams binnen PGGM aan
productontwikkeling.
Jouw afdeling
De afdeling Actuarieel Advies & ALM heeft direct contact met de klanten van PGGM en levert
producten op het gebied van beleidsadvies & ALM, voor zowel Defined Benefit als Defined
Contribution regelingen. Het bestuur van de klant besluit op basis van ons onderzoek en advies hoe
het financiële beleid van het pensioenfonds wordt ingericht. Wij bieden hiertoe ook advies en
ondersteuning bij (beoogde) nieuwe wet- en regelgeving inzake financieel toezicht.
Belangrijke producten zijn: ALM-studies, herstelplannen, haalbaarheidstoetsen, monitor- en
stuurrapportages, premie- en indexatieadviezen. Hiermee hebben we grote impact op het
strategisch beleid en de financiële resultaten van het pensioenfonds. Daarnaast is binnen de
afdeling veel ruimte voor innovatie en onderzoek. De medewerkers van Actuarieel Advies & ALM
bevinden zich midden in de pensioenwereld, denken mee over de houdbaarheid van het
pensioenstelsel en leveren daarmee een maatschappelijke bijdrage.
Daarnaast adviseert de afdeling klanten, maar ook PGGM, over productontwikkelingen in het
pensioendomein. De afdeling speelt daarbij een verbindende rol tussen vermogensbeheer,
administratie en communicatie.
Profiel
De ideale collega herkent zich in:
•
5-10 jaar aantoonbare relevante werkervaring;
•
Afgeronde academische opleiding, bij voorkeur kwantitatief;
•
Bij voorkeur aangevuld met een aanvullende opleiding, bijv. CFA, VBA, AAG;
•
Ruime ervaring met defined contribution regelingen;
•
Ruime ervaring met (ALM)-advisering en pensioenuitvoering;
•
Initiatiefrijk en resultaatgericht;
•
Teamspeler die daadkrachtig en proactief is;
•
Lef om buiten gebaande paden te denken;
•
Sterke analyticus, verbinder, doorzetter en ambitieus;
•
Communicatief sterk, in staat om complexe materie op heldere wijze uit te leggen;
•
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
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 Flexibele Werken. Ons moderne en
robuuste arbeidsvoorwaardenpakket zorgt voor een goede beloning en mogelijkheden om 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 Barbara Schmitz, Recruiter op 06 20048862 of via
barbara.schmitz@pggm.nl

Selectie en Solliciteren op de functie van Senior ALM Adviseur DC
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 onze sollicitatiepagina.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

