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Senior Investment Officer
Wat ga je doen?
 Je krijgt de kans het (strategisch) beleid op het gebied van vermogensbeheer van Pensioenfonds Vervoer, een
top 10 fonds, mede voor te bereiden.
 Je staat in nauw contact met de integraal beheerder van de portefeuille van Pensioenfonds Vervoer en zorgt
voor countervailing power. Daarnaast heb je contact met de 27 vermogensbeheerders die in totaal 42
mandaten voor Pensioenfonds Vervoer hebben.
 Je bent een inhoudelijke sparringpartner voor de Chief Investment Officer (CIO) en je collega’s bij
Pensioenfonds Vervoer.
 Je bent medeverantwoordelijk voor de totale beleggingsportefeuille van Pensioenfonds Vervoer en monitort in
de volle breedte de verschillende asset classes. Derivaten zijn jouw specifieke aandachtsgebied.
 Je bent een belangrijke spil in de (beleids)voorbereiding van de bestuursvergaderingen. Regelmatig ben je bij
vergaderingen aanwezig.
 Je schrijft helder en toegankelijk en kunt ingewikkelde vraagstukken genuanceerd en begrijpelijk verwoorden.
 Na bestuurlijke vaststelling van het beleid zorg je, tezamen met het team, voor de operationele uitvoering
hiervan.
 Je bent verantwoordelijk voor het vastleggen en bewaken van processtappen en draagt (mede) zorg voor goed
risicomanagement.
 Je houdt de relevante marktontwikkelingen aangaande beleggingen nauwgezet bij, signaleert relevante zaken
voor Pensioenfonds Vervoer en informeert hier proactief over.

Functie in het kort
Als Senior Investment Officer bij Pensioenfonds Vervoer werk je in een klein en
professioneel team. Het team is groot genoeg om veel expertise te hebben en inhoudelijk
een uitdagende omgeving te bieden én klein genoeg om persoonlijk, professioneel en in
een goede sfeer met elkaar te werken. Dit team ontzorgt het bestuur van Pensioenfonds
Vervoer op het gebied van beleggingen in de breedste zin.
In deze functie ben je betrokken bij de voorbereiding en het formuleren van nieuw beleid op
strategisch en operationeel niveau. Van jou wordt verwacht dat je het initiatief neemt om
voorstellen te doen voor beleidsontwikkeling. Daarbij heb je oog voor de vertaling naar en
de impact op de uitvoering. Je houdt ervan om begrijpelijke en toegankelijke notities te
schrijven, zodat het bestuur wordt ondersteund bij het maken van keuzes. Op basis van
beleidskeuzes bemoei je je met (de uitvoering van) het beleggingsbeleid. Je hebt de regie
op de uitbestede werkzaamheden en monitort deze. Ook ben je verantwoordelijk voor het
beoordelen/verwerken van rapportages die Pensioenfonds Vervoer ontvangt van de
integraal beheerder. Richting de integraal beheerder ben je zowel stimulerend als
‘demanding’.

Als Senior Investment Officer heb je een zelfstandige rol: in overleg met de CIO en het
team verdeel je de taken en heb je een actieve rol in projecten binnen Pensioenfonds
Vervoer. Omdat het een klein team is, worden ook operationele taken bij je belegd. Je krijgt
een veelzijdige rol met een grote eigen verantwoordelijkheid en veel ruimte voor initiatief.
https://www.pfvervoer.nl/

past bij Pensioenfonds Vervoer wanneer je:






graag werkt in een breed speelveld met veel verschillende partijen;
hands-on en accuraat bent met een hoge kwaliteitsstandaard;
zelfstandig werkt en daarbij gericht bent op samenwerking;
je wilt ontwikkelen in een ‘inhoudelijke spilfunctie’ tussen bestuur en integraal beheerder;
enthousiast en optimistisch bent met oog voor de relatie.

Need to haves









Academisch werk- en denkniveau.
Ruime werkervaring op het gebied van (institutioneel) vermogensbeheer.
Sterk in het opstellen van notities en (beleids)voorstellen.
Goede kennis van rentemarkten en derivaten.
Kennis van relevante wet- en regelgeving.
Goed en helder kunnen communiceren, zowel in de persoonlijke omgang als schriftelijk.
Countervailing power
Goed kunnen plannen/organiseren.

Nice to haves
 (Afgeronde) VBA of CFA opleiding.
 Ervaring in (de samenwerking met) een pensioenfonds en/of pensioenfondsbestuur.
 Thuis in risicomanagement.

Wanneer ben je succesvol in deze functie?
 Als Senior Investment Officer bij Pensioenfonds Vervoer ben je succesvol als je je
ontwikkelt tot een sterke sparringpartner. Je draagt bij aan de ontwikkeling van
(nieuw) beleid op het gebied van vermogensbeheer en speelt daarin een actieve rol.
 Als je in samenwerking met je collega’s het bestuur van Pensioenfonds Vervoer op
het gebied van vermogensbeheer optimaal ontzorgt. Dat doe je doordat je, vanuit
jouw verantwoordelijkheid, de externe partijen betrekt om scherpte aan te brengen
binnen het vermogensbeheerbeleid.
 Als je een vinger aan de pols houdt door regelmatig met de externe
samenwerkingspartners te overleggen en hen te challengen. De monitorende en
controlerende taken zijn bij jou in goede handen.
 Als je ingewikkelde materie weet te verwoorden in heldere en toegankelijke notities.

Wie zijn wij?
 Pensioenfonds Vervoer is een top 10 fonds. Het fonds is in 1964 opgericht als
bedrijfstakpensioenfonds voor de vervoerssector. Het pensioenfonds is een
organisatie vóór en dóór de sector. Pensioenfonds Vervoer voert de verplicht
gestelde pensioenregelingen uit voor iedereen die werkt in het
goederenvervoer en verhuur van mobiele kranen, de taxibranche, het
besloten busvervoer, de binnenbeurtvaart en sinds 1 januari 2015 bij het
vrijwillig aangesloten Orsima.
 Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur. Het bestuursbureau is
verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, regievoering, advies, controle
en monitoring van de (uitbestede) werkzaamheden van Pensioenfonds
Vervoer. De aandachtsgebieden van het bestuursbureau zijn
Vermogensbeheer, Pensioenbeheer & Communicatie, Finance & Control en
Risicomanagement.

Den Haag

Vermogensbeheer
 Pensioenfonds Vervoer heeft een belegd vermogen van ruim EUR 30 miljard.
Dat geld wordt beheerd door 27 gespecialiseerde vermogensbeheerders, die
worden aangestuurd door één externe partij (integraal beheerder).
 De afdeling Vermogensbeheer wordt aangestuurd door de CIO. De afdeling
bestaat naast hem, uit drie Senior Investment Officers, een
Investmentmanager en een Bestuursadviseur.
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