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Manager Integrated Riskmanagement

Wat ga je doen?

 Jij krijgt een eindverantwoordelijke rol in de gronding, verdere vormgeving én vernieuwing van risk 

management bij een positieve, ondernemende en groeiende startup; 

 Jij hebt de verantwoordelijkheid voor het integrale risicoraamwerk en kennis (en bij voorkeur ervaring) 

van het totale raamwerk; 

 Jij focust je op financiële risico’s en overziet de niet financiële risico’s; 

 Jij vervult in deze rol de sleutelfunctie voor risk management (Solvency II);

 Jij krijgt de kans deze functie verder invulling te geven en te bestendigen binnen de organisatie: jij zorgt 

voor countervailing power binnen Lifetri;

 Jij bent een belangrijke partner voor de CFRO; 

 Jij bent betrokken bij verschillende trajecten in de ontwikkeling van Lifetri, denk aan (nieuwe) acquisities 

die geïntegreerd moeten worden in de (financiërings)structuur van Lifetri; 

 Jij stelt je op als ambassadeur van het risicobewustzijn: een positief-kritische partner van de afdelingen; 

 Jij neemt deel aan het Asset Liability & Capital Management Committee (ALCCO) en het Risk & 

Compliance Committee van Lifetri ;

 Jij stuurt een non-financial riskmanager aan.



Functie in het kort

Jij draagt als Manager Integrated Riskmanagement bij aan de 

ontwikkeling van Lifetri door het doorontwikkelen, uitvoeren en 

onderhouden van het integrale risk management proces. Jij bouwt 

een stevig raamwerk dat financiële en niet financiële risico’s 

zichtbaar maakt, zodat de Management Board beschikt over 

actuele en accurate stuurinformatie op dit thema: onder andere 

door risicobeoordelingen te coördineren, relevante ontwikkelingen 

om te zetten naar praktische toepassingen en de effectiviteit en 

efficiency van de strategie te monitoren en te verbeteren. 

In deze positie richt je je met name op:

 Verzekeringstechnisch- en reserveringsrisico; 

 Asset Liability Management (ALM);

 Beleggingsrisico (effecten en derivaten); 

 Liquiditeits- en concentratierisico;

 Herverzekerings- en andere risico verminderende methoden;

 Financiële risico’s omtrent het werken met tussenpersonen.

Bovenal heb je de taak om het risicobewustzijn in de gehele 

organisatie te verhogen.



 Graag in een groeiende, startup omgeving werkt;

 Mee wil bouwen aan het succes van Lifetri en je goed voelt bij de continue verandering die bij 

deze fase past;

 Past in een omgeving waar processen en procedures moeten bestendigen en je daar graag 

een rol in speelt;

 In een zakelijke, pionierende en weinig traditionele omgeving wil werken;

 Een zelfstandige rol ambieert met een grote, integrale verantwoordelijkheid;

 Zichtbaar wil zijn als Manager Integrated Riskmanagement binnen Lifetri en richting 

stakeholders.

past bij Lifetri wanneer je:



Need to haves

 WO-niveau, aangevuld met relevante opleidingen in riskmanagement;

 Ruime relevante ervaring in een (internationale) financiële omgeving;

 Kennis van en ervaring met financial riskmanagement;

 Minimaal affiniteit met non-financial riskmanagement;

 Bekend met Asset Liability Management;

 Communicatief vaardig en uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord 

en geschrift;

 Zelfstandig en initiatiefrijk;

 Analytisch en pragmatisch;

 Stevig en daadkrachtig.

Nice to haves

 Ervaring bij een (levens)verzekeraar;

 Aansturende ervaring;

 Ervaring in een startup.



Wanneer ben je succesvol in deze functie?

Jij bent succesvol in deze functie als je:

 Significant bijdraagt aan de ontwikkeling van tweedelijns riskmanagement binnen Lifetri;

 De aandeelhouder, in- en externe toezichthouder en management board zien dat tweedelijns 

riskmanagement bij jou en je team goed geborgd is;

 In de organisatie tweedelijns riskmanagement een positief imago geeft: inhoudelijk sterk, 

communicatief vaardig en meewerkend;

 De trends en ontwikkelingen op gebied van integrated riskmanagement vertaalt naar de specifieke 

situatie van Lifetri.



Lifetri is een jonge Nederlandse startup, opgericht door het 

Amerikaanse TPG Sixth Street Partners (TSSP). Lifetri is een 

snelgroeiende verzekeraar met grote ambities in de markt van 

levensverzekeringen. Lifetri startte met de overname van 

uitvaartverzekeraar Nuvema. Inmiddels is aangekondigd dat de 

organisatie Klaverblad Levensverzekeringen overneemt. Sinds de 

oprichting in 2018 heeft Lifetri maar één doel: groeien! Lifetri werkt 

graag datagedreven en vindt klantbeleving heel belangrijk in de 

oplossingen. Het doel is de beste in de levensverzekeringenmarkt 

worden!

Integrated Riskmanagement

De afdeling Integrated Riskmanagement rapporteert aan de CFRO van 

Lifetri. De afdeling is in opbouw en zal uiteindelijk bestaan uit de 

manager en een non-financial riskmanager. De afdeling heeft de 

tweedelijns riskmanagementtaak. Daarnaast functioneert in het Asset 

Managementteam een Investment Riskmanager (eerstelijns).

Wie zijn wij?

Hilversum

(binnenkort regio

Utrecht)
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Adres:

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl

De organisatie werkt 

samen met Whyz bij 

de search voor een 

Manager Integrated 

Riskmanagement. Voor 

meer informatie kun je 

contact opnemen met:

Paul Schaaf

06 30 45 37 05

paulschaaf@whyz.nl


