
Job | Risk Monitoring Non Life Expert | 

Brussel 

Bedrijf : Belfius Insurance  

 

Wat houdt de job in? 

In het kader van Solvency II en de omzetting ervan in Belgisch recht heeft Belfius 

Insurance een risicobeheersysteem ingevoerd dat gebaseerd is op het model van de 

3 verdedigingslinies. Dit model bevat een tweedelijns Risk Monitoring team.  

We zoeken iemand met ervaring die de taken van het deel Non Life Risk 

Monitoring op zich kan nemen. Het Risk Monitoring team bestaat uit 6 personen en 

is actief in diverse domeinen:  

beleggingen, hypothecair krediet, levens- en niet-levensverzekering, 

gezondheidszorgverzekering. 

Je zal meer bepaald als deskundige optreden, om de volgende taken te vervullen:  

• de beleidsopties, guidelines en limieten i.v.m. de activiteit Verzekering Niet-

Leven: 

*in overleg en samenwerking met de verschillende domeinspecialisten (Risk, 

Compliance, Finance); 

*rekening houdend met de globale risk appetite van de maatschappij; 

*i.v.m. de goedkeuring van de producten, de pricing, de  onderschrijving, de 

reservatie, de risk appetite en de cost of capital. 

• de business ondersteunen bij het implementeren van het beleidsbeslissingen 

en de effectieve toepassing ervan evalueren; 

• de risico's Niet-Leven bij het ontwerpen van nieuwe producten in lijn met de 

strategie analyseren; 

• erop toezien dat de operationele limieten worden gerespecteerd, o.a. door 

deel te nemen aan de verschillende stuurgroepen (Non-Life steering product 

and pricing group, pre-reserving committee, …), en het Business & Capital 

plan op middellange termijn; 

• de eerste lijn challengen op het niveau van de best estimate berekeningen en 

de kwaliteit van de gegevens  efficiënt en constructief samenwerken met de 

business en de andere controlefuncties (2de en 3de lijn) en de risicocultuur 

promoten; 

• een overzicht maken van het niveau van de risico's die de business neemt. 

 

 



Profiel : 

• minstens 3 jaar ervaring in het beheer producten Niet-Leven of in 

risicobeheer/audit, liefst i.v.m. de verzekeringsbusiness;  

• master economie, actuariaat, wiskunde of natuurkunde, of ingenieur; 

• globale kennis van de verzekeringsactiviteiten Niet-Leven en van de 

verschillende stappen levenscyclus van producten (creatie, pricing, 

onderschrijving, reservatie); 

• kennis van en algemeen inzicht in actuariële technieken en modellen, 

verzekeringen en risicobeheer Grondige kennis van modellering is niet 

vereist; 

• basiskennis Solvency II en van de boekhoudregels; 

• vooruitgang kunnen en willen boeken in de andere domeinen van de 

maatschappij:  

• beleggingen, levensverzekering, hypothecair krediet, gezondheidszorg, 

digitaal, bescherming, ...; 

• kennis van MS Office, VBA, ...; 

• eenvoudig kunnen communiceren met het management en de business 

(mondeling en schriftelijk) over complexe onderwerpen; 

• constructieve en kritisch ingestelde teamspeler die ook autonoom kan 

werken; 

• pragmatische oplossingen kunnen voorstellen; 

• grondige (schriftelijke en mondelinge) kennis van minstens één landstaal 

(Nederlands of Frans) en kennis van het Engels. 

Aanbod : 

• een marktconform loon dat bij jouw competenties en ervaring past; 

• afwisselend werk; 

• een grote autonomie; 

• een gezonde balans tussen werk en privé; 

• een dynamisch en polyvalent team;  

• de mogelijkheid om kennis te maken met bijna alle aspecten van een 

verzekeringsmaatschappij die actief is in talrijke takken; 

• uitgebreide opleidingsmogelijkheden, zowel intern als extern; 

• doorgroeimogelijkheden. 

 


