Functieprofiel (senior) beleidsmedewerker bestuursbureau pensioenfondsen
(32 – 40 uur per week)
Functie omschrijving
ABB voor Pensioenfondsen zoekt een (ervaren) beleidsmedewerker bestuursbureau.
Je wordt het aanspreekpunt én sparringpartner voor de bestuursleden van (één
van) onze pensioenfonds klanten. Als bestuursregisseur ben je direct
verantwoordelijk voor de integrale dienstverlening aan dit pensioenfonds. We
vragen en bieden een grote mate van zelfstandigheid. Jij bent de spin in het web
die de klant ten alle tijde kan helpen.
In deze functie ondersteun en adviseer je zelfstandig, maar in nauwe
samenwerking met het team, onze klanten. Het ondersteunen van
pensioenfondsbesturen en van bestuurlijke commissies houdt onder meer in dat je
je bezighoudt met de volgende zaken.
• Voorbereiding stukken en coördinatie proces rond bestuursvergaderingen,
onder meer:
− Tijdige en volledige aanlevering bestuursstukken
− Coördinatie van verslaglegging (je zult zelf niet notuleren)
− Coördineren en (laten) uitvoeren bestuursbesluiten
• Advisering implicaties (nieuwe) wetgeving voor fonds
• Opstellen beleidsnota’s en bestuursnotities
• Coördinatie proces rond bestuursvergaderingen:
• Verantwoordelijk voor fondsdocumentatie
• Deelname projecten (continuïteit cq. toekomst, uitbestedingszaken,
jaarverslag etc.)
• Contacten met partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het
pensioenfonds (pensioenuitvoeringsorganisatie, vermogensbeheerder,
(externe) actuaris, toezichthouders etc.)
Functie eisen
Voor deze functie gelden de volgende eisen en persoonlijke kenmerken:
• HBO/WO opleiding
• Pro-actief, enthousiast, energiek, dienstverlenend, ondernemend en flexibel
• in staat om informatie van actuarissen en juristen te duiden.
• ruime werkervaring in een vergelijkbare functie bij een pensioenfonds of
pensioenuitvoeringsorganisatie
• relevante pensioendiploma's
• uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
• organisatorisch en planmatig sterk
• stressbestendig (deadlines c.q. tijdige afhandeling)
• zelfstandig en teamspeler

Bedrijfsprofiel
ABB voor Pensioenfondsen is een jong bedrijf in de pensioenmarkt, maar met een
schat aan ervaring. Wij vinden dat bestuursondersteuning anders kan. Niet op
afstand, maar samen met het bestuur. Proactief en met korte lijnen.
Jouw collega’s zijn jonge en enthousiaste vakmensen die samen ervoor zorgen dat
onze klanten zich kunnen focussen op wat echt belangrijk is: het besturen van het
pensioenfonds.
Ons team is hecht en werkt nauw met elkaar samen. Je komt terecht in een team
van professionals met een hands-on mentaliteit waar samenwerken en jezelf
ontwikkelen vanzelfsprekend is. Wij zijn op zoek naar een collega die zijn vak
serieus neemt, maar het prettig vindt in een groeiende onderneming te werken
waar professionaliteit en plezier in het vak vooropstaan.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn goed en passend bij de achtergrond en ervaring van de
kandidaat. Er wordt veel waarde gehecht aan persoonlijke en vakinhoudelijke
ontwikkeling van medewerkers. Bij aanvang vindt aanstelling plaats op tijdelijke
basis.
Locatie
Rosmalen
Contactpersoon
Bram Bogaard
E-mail: bram@abbpensioen.nl
Website: www.abbpensioen.nl

