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Portfolio Manager Allocation & Analytics
Op de afdeling Portfolio Management zorg jij voor de aansturing van de portefeuilles
van onze opdrachtgevers. Jij analyseert en beheerst het eerstelijns risico van de
klantportefeuille, fungeert als klankbord bij portefeuilleconstructie en bent mede
verantwoordelijk voor het uitvoeren van transacties in de klantportefeuilles. De ideale
kandidaat werkt al een aantal jaren in een beleggingsomgeving en is toe aan een nieuwe
uitdagende stap.

Wie zijn wij?
Blue Sky Group (BSG) is een onafhankelijke, professionele organisatie die zich toelegt op het adviseren
en ondersteunen van pensioenfondsen en hun deelnemers. Onze dienstverlening strekt zich uit over
alle activiteiten die van belang zijn bij het vormgeven, uitvoeren en beheren van een pensioenregeling.
Het leveren van kwaliteit staat hierbij centraal. Op ons kantoor in Amstelveen verzorgen wij met
ongeveer 160 medewerkers pensioenuitvoering, bestuursondersteuning, vermogensbeheer en
adviesdiensten voor de pensioenfondsen van grote, vaak internationale ondernemingen, waaronder
KLM, Staples, Total, IFF en SNS Reaal. Wij hebben circa 100.000 deelnemers in de administratie en
beheren een vermogen van ongeveer € 22 miljard.
Het is onze overtuiging dat tevreden en gemotiveerde medewerkers aan de basis staan van een
hoogwaardige dienstverlening. Als werkgever willen wij dan ook graag een inspirerende en uitdagende
werkomgeving bieden.

De afdeling Portfolio Management
De afdeling Portfolio Management, onderdeel van Vermogensbeheer bij Blue Sky Group, bestaat uit
een team van enthousiaste professionals die vanuit hun fiduciaire rol verantwoordelijk zijn voor het
integraal portefeuillemanagement van alle vermogensbeheerklanten. Een belangrijk onderdeel hiervan
is het selecteren en monitoren van de externe vermogensbeheerders binnen verschillende asset
classes als aandelen, obligaties en vastgoed. Onze beleggingsaanpak is gebaseerd op het zo goed
mogelijk combineren van praktische en wetenschappelijke inzichten, wat leidt tot efficiënte
beleggingsoplossingen. Het team bestaat uit 12 beleggingsprofessionals, die nauw samenwerken met
de andere afdelingen binnen BSG Vermogensbeheer: Investment Strategy, Account Management,
Performance & Risk en Mid-office Beleggingen.

Wij zoeken een Portfolio Manager Allocation & Analytics
Als Portfolio Manager bij Blue Sky Group ben je mede verantwoordelijk voor het beheer van de
portefeuilles van onze klanten. Het belangrijkste aandachtsgebied voor de Portfolio Manager Allocation
& Analytics is het risico- en portefeuillebeheer. Doel is het effectief beheren, implementeren en
analyseren van de klantportefeuilles.







Je bewaakt en houdt het overzicht over het eerstelijns risico van de klantportefeuilles en je bent
mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van transacties in de klantportefeuilles;
Je bent verantwoordelijk voor het in beeld brengen van gewenste en ongewenste
portefeuillekarakteristieken en het kritisch beoordelen hiervan;
Je voert portefeuilleanalyses (gevoeligheidsanalyse, stresstesting, portefeuillekarakteristieken,
portefeuilleconstructie) uit, en je hebt affiniteit met portefeuilleconstructie, cash flow
management en risk management;
Je bent in staat de implementatie van de portefeuille te relateren aan ontwikkelingen op de
financiële markten en hierover verantwoording af te leggen zowel in schrift als in woord;
Je bent een sparringpartner op het gebied van asset allocatie en portefeuille analyse voor de
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afdeling Investment Strategy;
Je werkt samen met de afdeling Account Management op het vlak van klantbediening;
Tenslotte ben je back-up voor de collega Portfolio Managers.

Jouw profiel










Je hebt een afgeronde universitaire opleiding (bedrijfs)economie/econometrie met een interesse in
het gebied van financierings- en beleggingsleer, bij voorkeur aangevuld met een post-graduate
opleiding (VBA, CFA, etc.) en een DSI-registratie;
Je hebt tenminste 5-8 jaar relevante werkervaring binnen vermogensbeheer (institutioneel, bij
voorkeur pensioenfonds) en ervaring met portfolioanalyse en risicobeheer;
Je hebt brede kennis van en ervaring met de verschillende vermogenscategorieën, risicobeheer en
asset allocatie in het bijzonder binnen de context van institutioneel portefeuillebeheer;
Je bent analytische sterk en combineert dit met kwantitatieve vaardigheden en met kennis van
relevante software;
Je combineert een positief kritische instelling met een gestructureerde werkwijze;
Je denkt vanuit de opdrachtgever;
Je bent een initiatiefrijke team speler die verantwoordelijkheid neemt;
Je hebt goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling). Je hebt een goede
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

In deze functie rapporteer je aan het hoofd van de afdeling Portfolio Management.

Wij bieden
Een afwisselende baan in een gemotiveerd en enthousiast team met veel mogelijkheden voor eigen
invulling van jouw werk. Een prima salaris binnen een professionele organisatie waar zaken goed
geregeld zijn. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.
Dit is een functie voor 40 uur per week.
Interesse? Reageer dan uiterlijk 7 maart a.s.

Solliciteren?
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Rob Brand, hoofd Portfolio Management, 020 –
4266 371. Voor algemene vragen: Nienke van Koningsveld, P&O Manager, 020 – 4266 205. Je
sollicitatie kun je sturen naar solliciteren@blueskygroup.nl t.a.v. Nienke van Koningsveld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.
Noot voor bureaus: kandidaten die worden aangeboden door werving- en selectiebureaus
zullen vooralsnog niet in behandeling worden genomen. Werving- en selectiebureaus die deze
vacature ongevraagd overnemen, worden uitgesloten van samenwerking voor minimaal een
jaar.

