
P&V  

De P&V Groep is een solide Belgische coöperatieve verzekeringsgroep, actief sinds meer dan 

100 jaar.  

 

We willen ons onderscheiden als betrokken, loyale en nabije partner voor onze klanten, 

distributiepartners en andere stakeholders. Onze meer dan 1500 medewerkers in Brussel en 

Antwerpen staan in voor een professionele dienstverlening.  

 

Verschillende merken maken deel uit van de Groep:  

- P&V Verzekeringen werkt met een netwerk van exclusieve agenten;  

- VIVIUM, ARCES en Piette & Partners verdelen hun producten via makelaars;  

- Actel Affinity via akkoorden met auto-importeurs.   

 

Junior Actuaris IFRS  
 

Taken 

Heb jij een diploma actuariële wetenschappen, wiskunde of ingenieur? 

heb jij een goede kennis van het Frans en/of Nederlands? En wil jij graag door blijven 

leren en intern opgeleid worden? 

P&V Groep is op zoek naar juniors met een profiel van actuaris, burgerlijk ingenieur of 

wiskundige,... om zich bij de interne teams te voegen die aan het IFRS-project werken. 

Ze nemen deel aan het IFRS-project en werken aan gegevensanalyse, modellering en 

validering van de resultaten. 

 

• Je zal deel uitmaken van het team actuarissen dat zich bezighoudt met de tak 'Leven' 

• Je neemt deel aan een IFRS Project 

• Je zet reglementen en concepten om in modellen 

• Je maakt aan de lopende band gegevensanalyses 

• Je maakt modellen van de verzekeringscontracten in het kader van IFRS 

• Je neemt deel aan Financial Impact Assessment-studies 

• Je werkt mee aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe rekenmodellen voor 

BEL (Best Estimate Liabilities) en CSM (Contractual Service Margin).  

 

Profiel 

• Je hebt je master actuariële wetenschappen, wiskunde of ingenieur op zak 

• Je hebt een goede kennis van het Frans en het Nederlands 

• Je bent flexibel ingesteld en bent bereid (deels) vanuit Brussel /Antwerpen te werken 

• Teamplayer en resultaatgericht: dat ben jij! 

• Je hebt tussent 0 en 3 jaar ervaring 

• Je hebt kennis van een programmeertaal zoals Python 

 


