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Non-Financial Risk Manager (Junior) 

Bij First Pensions heb je de kans om jezelf te ontwikkelen tot de beste versie van jezelf en 

tegelijkertijd een carrière op te bouwen met behulp van een betrokken cultuur en support vanuit 

het team. We hechten veel waarde aan jouw stem en unieke kijk op de werkzaamheden om First 

Pensions ook vooruit te helpen. Kom ons versterken om het beste uit jezelf te halen!  

Impact en kans 

Wil je impact maken binnen Nederland op het gebied van duurzaamheid dan zit je in de 

pensioenindustrie midden in het hart vanwege het belegd vermogen van bijna 1700 miljard. First 

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

aan deelnemers waar te maken. Ook ondersteunen wij Pensioenfondsen bij de beleidskaders rond 

onder andere ESG en de bijhorende SDG’s.  

 

Met risicomanagement ben je als organisatie in control over de risico’s van nu. Maar in control 

blijven, ook in de toekomst, vergt een stapje extra. Dan is het belangrijk in te spelen op 

veranderingen van buitenaf en risico’s integraal onderdeel te laten uitmaken van alledaagse 

beslissingen. Dit kan alleen wanneer risico’s op alle niveaus, zowel strategisch als operationeel, 

de juiste aandacht krijgen. Voor onze klanten is dit een must om een goed pensioen voor de 

deelnemer te realiseren. 

Jouw verantwoordelijkheden: 

• Het ondersteunen van de vervuller voor de risicobeheer sleutelfunctie (werkzaamheden in 

de tweede lijn van het pensioenfonds). 

• Het helpen opzetten en uitbouwen van het integraal risicomanagement bij het fonds. 

• Ondersteunen bij de beoordeling van risico’s en controleren risicobeheersing van het fonds. 

• Ondersteunen in de monitoring van en in gesprek gaan met uitbestedingspartijen. 

• Ondersteunen bij het uitvoeren van de Eigenrisicobeoordeling (ERB). 

• Helpen opstellen Integraal Risicomanagement rapportages. 

• Meewerken aan en aansturen van innovatieve projecten. 

• Ondersteuning bieden bij educatie aan pensioenfondsen via presentaties/sessies. 

 

Je kennis en ervaring om er een succes van te maken: 

- Goede communicatieve en schrijfvaardigheden; 

- Oog voor detail; 

- Gecombineerde operationele en strategische blik; 

- Interesse in risicomanagementrapportages; 

- Kennis van Excel; 

- Creatief en proactief; 

- Efficiënt en innovatief. 

 

Om in aanmerking te komen moet je: 

- Afgestudeerd zijn van een Master of bijna zover zijn, met een voorkeur in de richtingen 

Econometrie / Actuariaat, Economie, Controlling, Finance, Bedrijfskunde, Economie en Recht. 

- Vloeiend Nederlands spreken 
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Idealiter zou je: 

- 0-2 jaar werkervaring met Niet-financieel/Operationeel Risicomanagement hebben; 

- De voorkeur voor een klein team hebben; 

- Een additionele (financieel) risicomanagement studie zoals CFA, FRM, CAIA afgerond 

hebben/bezig mee zijn/willen doen; 

- Kennis hebben van Databases; 

 

Wat wij zoeken: 

- Bij First Pensions, brengt elk individu zijn eigen kennis en vaardigheden naar de tafel. Dus jij 

ook!  

 

Wat wij bieden: 

Betrokkenheid in het hart van de financiële wereld met persoonlijke ontwikkeling op maat. Ruimte 

voor eigen projecten binnen de werkingssfeer van First Pensions. Een optimale carrière start 

inclusief verantwoordelijkheden in een vroeg stadium. Je eigen competenties en je interesses 

bepalen je toekomst, maar bovenal bieden we je: 

 

- Continue ontwikkeling en leermogelijkheden. 

- Succes waargemaakt door jezelf: wij bieden de tools en flexibiliteit om een betekenisvolle 

impact te maken. 

- Een open en inclusieve cultuur waar jouw stem gehoord wordt. 

 

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 

 

 


