Investment Consultant Strategic Advice
Willis Towers Watson is looking for an Investment Consultant Strategic Advice.
Willis Towers Watson is a leading global advisory, broking and solutions company that helps clients around the world
turn risk into a path for growth. With roots dating to 1828, Willis Towers Watson has 40,000 employees in more than
140 territories. We design and deliver solutions that manage risk, optimize benefits, cultivate talent, and expand the
power of capital to protect and strengthen institutions and individuals. Our unique perspective allows us to see the
critical intersections between talent, assets and ideas — the dynamic formula that drives business performance.
Unlock your potential at Willis Towers Watson.
De rol
Als Investment Consultant werk je binnen de Investment Practice samen met ervaren consultants aan uitdagende
klantenopdrachten. Tegelijkertijd krijg je de ruimte en word je gestimuleerd om je door te ontwikkelen tot een
zelfstandige investment consultant met een specialisme op het gebied van strategische advisering voor institutionele
beleggers.
De werkzaamheden bestaan onder meer uit:
■

het uitvoeren van ALM studies voor institutionele beleggers als pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en
stichtingen;

■

het uitvoeren van optimalisatie studies op het gebied van het beleggingsbeleid (portefeuille constructie) en de
financiering van pensioenfondsen en andere institutionele beleggers;

■

het opstellen van risicoprofielen en het ontwerpen van derivatenstrategieën om de gewenste risico exposure en
beheersing te realiseren;

■

het werken met de intern ontwikkelde ALM en risicomodellen voor het op maat maken van deze modellen voor
onze cliënten;

■

een bijdrage leveren aan de continue verbetering en het up-to-date houden van de risicomodellen;

■

het opstellen van presentaties en schriftelijke rapportages voor onze cliënten;

■

het onderhouden van dagelijkse contacten met cliënten en andere Willis Towers Watson kantoren wereldwijd.

De Business
Risk & Financial Services
Ondernemingen die hun bedrijfsprestaties willen verbeteren maken steeds vaker gebruik van risicobeheer voor het
behalen van bredere financiële doelstellingen. Willis Towers Watson begrijpt het cruciale verband tussen risico en
kapitaal, of het nu een verzekeraar betreft die zich bezighoudt met kapitaalmanagement, een CFO die gericht is op
risicobeheer of een beleggingscommissie die de balans zoekt tussen risico en rendement.
De consultants binnen het segment Risk and Financial Services van Willis Towers Watson beschikken over
jarenlange ervaring op het gebied van verzekeringsadvies, risico management en Investment. Zij bieden praktische,
op maat gemaakte oplossingen. Hun oplossingen zijn gebaseerd op kwantitatieve analyses, wereldwijde research en
innovatieve technologie.
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Investment ondersteunt haar cliënten bij alle aspecten van het vermogensbeheer. Het brede werkgebied omvat
ondermeer advisering over inrichting van de beleggingsorganisatie, bepaling van het strategische beleggingsbeleid,
risicobudgettering, structurering van beleggingsportefeuilles en derivatenstrategieën, selecteren van
vermogensbeheerders en custodians en het monitoren en tijdig bijsturen van het gevoerde beleggingsbeleid.
Investment is wereldwijd toonaangevend in haar vakgebied en adviseert vooral institutionele cliënten zoals
pensioenfondsen, banken, verzekeringsmaatschappijen en grotere stichtingen.
De onderneming
Willis Towers Watson is een wereldwijd professioneel consultancybedrijf dat organisaties helpt hun bedrijfsresultaten
te verbeteren door effectief Human Resources, financieel en risicoadvies. Met meer dan 40.000 medewerkers
wereldwijd, bieden wij oplossingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, talent en beloningsprogramma’s en risicoen kapitaalmanagement.
Extern kenmerkt Willis Towers Watson zich door klantvriendelijkheid en een dienstverlening die weinig
adviesorganisaties kunnen evenaren. Intern draait het om collegialiteit en aandacht voor professionele en persoonlijke
ontwikkeling. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om je collega’s ook buiten werktijd beter te leren
kennen.
Functie-eisen
■

Afgeronde universitaire opleiding met kwantitatieve achtergrond (econometrie / wiskunde / finance). Afgeronde
CFA/FRM opleiding is een pre;

■

2 tot 5 jaar werkervaring. Aantoonbare ervaring met Nederlandse pensioenfondsen is een pre;

■

Expertise op het gebied van ALM en risicovraagstukken;

■

Communicatief sterke eigenschappen: je bent in staat om moeilijke materie in begrijpelijke taal uit te leggen, zowel
schriftelijk als mondeling in de Engelse en Nederlandse taal;

■

Beschikt over een commercieel (strategisch) inzicht én analytische vaardigheden. In staat om zelf commerciële
initiatieven te ontplooien;

■

Proactieve en doortastende persoonlijkheid die de nadruk legt op kwaliteit;

■

Self-motivated en leergierig. Ervaring met projectmatig werken;

■

Integer, teamplayer en een goed gevoel voor humor.

Standplaats
Amstelveen of Rotterdam
Contact
Solliciteer online via careers.willistowerswatson.com of stuur een bondige motivatiebrief met CV en cijferlijsten per
email aan: jobs@willistowerswatson.com
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Maartje Haarsma of Liesl Prinsloo, telefoon 088543 30 00.
Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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