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Investment Manager

Wat ga je doen?

 Jij wordt zelfstandig verantwoordelijk voor het beleggen van het totale belegd vermogen, 

bijna  EUR 2 miljard, van Monuta. Jij hebt het overzicht over het totale beleggingsproces.

 Jij krijgt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het beleggingsbeleid en wordt hét interne 

aanspreekpunt voor beleggingen.

 Jij stuurt de externe vermogensbeheerders aan en monitort hen.

 Jij wordt adviseur voor de directie en het management van Monuta op gebied van beleggingen.

 Jij pakt een actieve rol in de Beleggingsadviescommissie en bent tevens secretaris van deze 

commissie.

 Jij zorgt voor verbetering en vernieuwing in de processen en governance rondom de beleggingen.

 Jij inspireert: jij analyseert trends en ontwikkelingen op gebied van beleggen en vertaalt deze naar de 

specifieke situatie van Monuta.



Functie in het kort

Monuta voert een degelijk beleggingsbeleid met als doel maximale 

zekerheid voor haar klanten tegen een betaalbare premie. Als Investment 

Manager draag je de verantwoordelijkheid voor dit beleid. Je stelt het beleid 

op en overlegt hierover met directie en management. Ook het verder 

ontwikkelen van het ESG beleid vraagt aandacht van de Investment 

Manager.

Jij legt continu verbanden tussen de beleggingen en de verplichtingen van 

de verzekeraar. Asset Liability Management (ALM) is een belangrijke basis 

waarop jij je in je functie baseert. Je vertaalt indien nodig stappen uit het 

kapitaalbeleid naar concrete acties. 

Monuta heeft haar beleggingen uitbesteed aan externe managers: jij stuurt 

hen aan, monitort en evalueert hen en zorgt voor countervailing power. Jij 

analyseert de rapportages die je van de externe managers ontvangt en 

rapporteert je bevindingen intern. Daarnaast ben je degene die het 

collateral van de herverzekeraar scherp in de gaten houdt.

In de beleggingsadviescommissie heb je de rol van secretaris. Er wordt een 

inspirerende, inhoudelijke bijdrage van je verwacht in de vergaderingen. 

Monuta heeft de wens uitgesproken om de monitoring en aansturing van de 

beleggingen verder te professionaliseren, evenals de governance.



 een zelfstandige functie ambieert, waarin je een directe sparringpartner van directie en 

management bent.

 vanuit je zelfstandige rol, zorgt voor verbinding met de organisatie.

 ruime ervaring hebt op gebied van beleggen en met name vastrentende waarden.

 continu mogelijkheden tot verbetering en vernieuwing ziet.

 zowel strategisch (beleidsmatig) als tactisch sterk bent.

 de kernwaarden van Monuta, daadkrachtig. oprecht, empathisch en dienend, onderschrijft.

past bij Monuta wanneer je:



Need to haves

 Wo werk- en -denkniveau.

 Ruime werkervaring op het gebied van beleggingen.

 Kennis van diverse asset classes, met name van vastrentende waarden.

 Goed inzicht in het totale beleggingsproces.

 Analytisch sterk en vaardig in het opstellen van rapportages.

 Sterke gesprekspartner voor directie, management en externe vermogensbeheerders.

 Bekend met (de rol van) een beleggingsadviescommissie.

 Bekend met Asset Liability Management (ALM).

 Bekend met Solvency II.

Nice to haves

 Ervaring bij een verzekeraar.

 Ruime kennis van governance rondom beleggingen.

 Ruime kennis van ESG (beleid).

 Sterk, relevant netwerk.



 Als je een professioneel proces rondom beleggingen binnen Monuta hebt 

neergezet, inclusief sterke rapportages.

 Als je ‘eigenaar’ van het beleggingsbeleid bent en alle belanghebbenden je zo 

zien.

 Als je een sterke, positief kritische sparringpartner bent voor directie en 

management op gebied van beleggingen en ALM.

 Als je ESG actief hebt toegevoegd aan Monuta.

 Als je een sterke ‘countervailing power’ biedt aan de externe 

vermogensbeheerders.

 Als je een sterke secretaris voor de beleggingsadviescommissie bent en tevens 

een goede inhoudelijke bijdrage hebt in de vergaderingen.

Wanneer ben je succesvol in deze functie?



Bij het lezen van de naam Monuta, denk je waarschijnlijk aan 

uitvaartzorg en uitvaartverzekeringen. En dat klopt, dat is wat Monuta

doet: samen met de nabestaanden geeft Monuta vorm aan een 

afscheid dat past bij de overledenen. Bij Monuta werken zo’n 700 

medewerkers, franchisenemers en samenwerkingspartners. De 

organisatie heeft meer dan 80 vestigingen verspreid over het land 

(uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen en kantoren) en een 

hoofdkantoor in Apeldoorn, waar alle stafafdelingen vertegenwoordigd 

zijn. Ook in Duitsland is Monuta inmiddels 10 jaar succesvol actief op 

de groeiende uitvaartverzekeringsmarkt vanuit het hoofdkantoor in 

Düsseldorf. Monuta heeft 1,6 miljoen verzekerden.

Actuariaat en Beleggingen

De afdeling actuariaat en beleggingen bestaat uit 5 professionals en 

een manager. De afdeling rapporteert rechtstreeks aan de CFRO van 

Monuta.

Wie zijn wij?

Apeldoorn



c

Adres:

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl

Monuta werkt samen met 

Whyz Executive Search in 

de search naar een 

Investment Manager. Voor 

meer informatie kun je 

contact opnemen met:

Pieter Riedstra

06-23844547

pieterriedstra@whyz.nl

mailto:pieterriedstra@whyz.nl

