Word jij onze nieuwe collega?

Operational Due Dilligence Medewerker
Amsterdam Buitenveldert, 38 uur per week

Wil jij jouw visie over het neerzetten en uitvoeren van ODD graag in de praktijk brengen?
En heb jij ervaring met vermogensbeheer? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Je komt te werken in het team Extern Beheer. Dit team bestaat uit 8 medewerkers en valt onder Balansbeheer.
Het team Extern Beheer is verantwoordelijk voor de strategie, de selectie en monitoring van externe asset
managers. Jouw verantwoordelijkheid wordt het neerzetten en uitvoeren van de Operational Due Dilligence
(ODD). In deze coördinerende rol werk je samen met de afdelingen Risk Management en Mid-Office. Je zorgt voor
het neerzetten van market practice ODD. Je voert de ODD uit tijdens selectietrajecten en reguliere monitoring van
externe managers. Ook speel je pro-actief in op veranderingen. Daarnaast ben je aanspreekpunt en
sparringpartner op het gebied van ODD voor het bestuur van Pensioenfonds PGB, de commissie beleggingsadvies
en het management van PGB Pensioendiensten.
Wie ben jij?
Je bent een stevige ODD-er met ervaring binnen het aandachtsgebied vermogensbeheer. Je hebt een visie op het
neerzetten van ODD. Ook kunt je deze goed vertalen naar uitvoerbare processen. Kwaliteit staat bij jou altijd
voorop. Daarom verbeter je processen waar mogelijk. Je hebt ervaring met het analyseren van het platform (incl.
manager, custodian en overige partijen), het beoordelen van de interne beheersing hiervan (assurance
verklaringen, incidenten, etc.). Verder werk je graag samen met de diverse externe en interne partijen. Samen
met je collega’s zorg je ervoor dat het beste resultaat wordt bereikt.
Verder heb je…
een afgeronde economische academische master opleiding;
minimaal 5 jaarervaring met ODD bij een vermogensbeheerder;
diepgaande kennis van extern vermogensbeheer;
CFA of VBA is een pré.
Wie zijn wij?
Wij zijn PGB Pensioendiensten, de uitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds PGB. Met ruim 200 medewerkers
verzorgen wij de pensioenen van meer dan 300.000 mensen. Daarnaast beheren wij een vermogen van ruim
€ 25 miljard. Onze belangrijkste taak is de pensioenen goed en betaalbaar te houden. Wij willen de beste
uitvoerder zijn voor Pensioenfonds PGB. Dat betekent dat wij ons bewust zijn van onze omgeving en inspelen op
(maatschappelijke) ontwikkelingen. Onze kernwaarden zijn: klantgericht, samenwerken en kostenbewust.
Onze enthousiaste medewerkers nemen verantwoordelijkheid en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.
Wat bieden wij jou?
Een leuke baan bij een organisatie die volop in ontwikkeling is, met ruimte voor eigen inbreng, een open sfeer
en fijne collega’s. Ook krijg je bij ons veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Zo bepaal jij zelf hoe je jouw werk
indeelt. En heb je de ruimte om jezelf te ontwikkelen via trainingen, opleidingen etc.
Verder krijg je…
-

e

een passend salaris, inclusief 13 maand;
32 vakantiedagen (op basis van een 38-urige werkweek);
flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken;
een uitgebreide collectieve pensioenregeling.

Solliciteren of meer weten?
Wil jij deze baan? Stuur dan je motivatie + cv naar Fenja Koningstein, HR-adviseur, via
hr@pgbpensioendiensten.nl. Heb je vragen over de functie? Dan bel je Peter Dietvorst, Manager Extern Beheer,
op 020 702 41 87 of 06 39 13 56 38. Een pre-employment screening is onderdeel van het selectieproces.
Wij stellen acquisitie niet op prijs.

