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Risk Manager (medior functie) 

Heb jij ervaring met het adviseren van pensioenfondsen bij het integraal risicomanagement? Lijkt 
het je leuk om in een compact team in direct contact met pensioenfondsen te werken? Reageer 
dan op deze vacature.  

First Pensions biedt pensioenfondsen de aanpak en de instrumenten om de pensioenbelofte 

optimaal aan deelnemers waar te maken. Wij zijn een efficiënt ingerichte organisatie waarbij je als 

Risk Manager direct de verantwoordelijkheid richting pensioenfondsen krijgt en er veel ruimte is 

voor je persoonlijke inbreng en ontwikkeling. Onze afdeling Beleidsadvisering en (Integraal) Risk 

Management bestaat in totaal uit zeven medewerkers. Deze compacte opzet zorgt ervoor dat de 

teamleden direct in contact met elkaar staan zodat we van elkaar kunnen (blijven) leren. Daarmee 

worden projecten snel en efficiënt aangestuurd, waarbij eigen initiatieven meer dan welkom zijn. 

Vanuit deze vacature draag je direct bij aan het verder uitbouwen van een succesvolle 

onderneming. Wanneer je het mooi vindt om te ondernemen en je daarnaast de maatschappij 

graag verder helpt door het realiseren van een goed pensioen gaan wij graag een gesprek met je 

aan. 

 

Als Risk Manager adviseer je (bestuursleden van) pensioenfondsen over het integraal 

risicomanagement. Je werkzaamheden bestaan daarbij o.a. uit: 

• Vervuller voor de risicobeheer sleutelfunctie (werkzaamheden in de tweede lijn van het 

pensioenfonds). 

• Opzetten en uitbouwen van het integraal risicomanagement bij het fonds. 

• Beoordelen risico’s en controleren risicobeheersing van het fonds. 

• Monitoren van en in gesprek gaan met uitbestedingspartijen. 

• Uitvoeren van de Eigenrisicobeoordeling (ERB). 

• Opstellen Integraal Risicomanagement rapportages. 

• Opstellen Financieel (Risico)Management rapportages (Pensioenfonds Dashboard). 

• Opstellen DNB kwartaalstaten voor pensioenfondsen.  

• Meewerken aan en aansturen van innovatieve projecten. 

 

Rapportages zijn een belangrijk onderdeel van onze advisering aan pensioenfondsen. Het 

Pensioenfonds Dashboard™ is dé maatwerk managementrapportage voor het balans- en 

risicobeheer. Dit rapport geeft volledig inzicht in de ontwikkeling van pensioenverplichtingen, 

beleggingen, risico’s, ESG, opbrengsten, kosten, etc. Dit geeft het pensioenfonds grip op de 

aansturing van het strategisch beleggingsbeleid. 

Onze integrale risicomanagementrapportages zorgen ervoor dat ook de niet-financiële risico’s 

worden gemonitord. In deze rapportage geef jij een beoordeling van de risico’s en de controle van 

de risicobeheersing weer.  

Vanuit de beleggingen die wij al voor het Pensioenfonds Dashboard ontvangen maken wij ook snel 

en efficiënt de toezichtrapportages voor DNB. Voor deze rapportages reken jij o.a. rentehedges, 

duration, schokken op derivaten en liquiditeitsrisico’s door vanuit de onderliggende 

beleggingsposities.  
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Daarnaast werken wij continu aan innovatieve projecten. Denk daarbij aan het transformeren van 

onze rapportages voor het nieuwe pensioenstelsel, online tools voor het integraal 

risicomanagement en onze oplossingen vanuit First Country Research en Klikpensioen. Aan de 

hand van de FinTech oplossing First Country Research™ worden de kredietrisico’s van obligatie- 

en aandelenmarkten met behulp van fundamentele factoren in kaart gebracht en worden ratings 

samengesteld voor deze markten. KlikPensioen™ is het innovatieve individueel pensioen op 

basis van Matching & Return voor de individuele deelnemer. 

 

Omdat wij op dit moment aan het groeien zijn zoeken wij een Risk Manager die, na een 

inwerkperiode, zelfstandig pensioenfondsen over het integraal risicomanagement kan adviseren 

en zorgt voor het opstellen van de (financiële) risicomanagementrapportages en de DNB 

kwartaalstaten.  

 

Kandidaatsprofiel, kennis en ervaring 

- 3-6 jaar werkervaring met Integraal Risicomanagement voor pensioenfondsen. 

- HBO / WO (bijvoorbeeld: Econometrie / Actuariaat, Economie, Controlling, Finance, 

Bedrijfskunde);  

- Een additionele (financieel) risicomanagement studie zoals CFA, FRM, CAIA is een plus; 

- Goede communicatieve en schrijfvaardigheden; 

- Kennis van risicomanagementrapportages; 

- Kennis van databases en Excel. 

- Ervaring met coderen/programmeren is een plus. 

 

Het betreft een dienstverband voor 5 dagen per week met als standplaats Utrecht. Het salaris is 

marktconform en in overeenstemming met ervaring. Wij bieden doorgroeimogelijkheden en 

mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling op maat.  

 

Interesse?  

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Erik Beckers,  

via erik.beckers@firstpensions.nl of 06-1277 5645  

 

Solliciteren 

Je brief met curriculum vitae kun je per e-mail versturen naar eva.beets@firstpensions.nl 


