
Investment & ALM Risk Monitoring  

Belfius Insurance is op zoek naar een medewerker om zijn zeskoppig Risk Monitoring Team binnen 
de afdeling Risk Management te versterken. Het team heeft de volgende verantwoordelijkheden: 

• als tweede verdedigingslijn de eerste verdedigingslijn kwalitatief en kwantitatief challengen en 
controleren op het niveau van de berekeningen en processen (Leven, Niet-Leven, ALM en 
markt) 

• de Riskcultuur promoten in de onderneming en de waarde ervan voor de business en de 
strategie aantonen   

• de risicopolissen herzien 
• eerstelijnsaanspreekpunt voor Risk zijn  

 

U zal actief bijdragen aan de monitoring van beleggingen en van ALM. Meer concreet wordt u 

verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de volgende aspecten:  

• het initiatief nemen voor of ondersteuning geven bij het uitwerken van polissen en guidelines 
en het bepalen van de limieten voor de beleggings- en krediet- en ALM-risico’s conform de 
risk appetite van Belfius Insurance en in overleg met de teams van Belfius Bank 

• de business ondersteunen in en controleren op de juiste toepassing van die polissen, 
guidelines en normen (tweedelijnscontrole), onder meer door deel te nemen aan de diverse 
sturingscomités (bv. ALCO) en de periodieke opvolging van de beleggings- en kredietlimieten 

• het rendement en het risico van nieuwe beleggingsvoorstellen analyseren 

• meewerken aan diverse projecten die bedoeld zijn om de beleggingsrisico's beter te 
identificeren, te meten en te sturen 

• bijdragen aan het kwartaalverslag van Risk voor het topmanagement, door een overzicht te 
geven van de markt-, krediet-, liquiditeits- en ALM-risico's waaraan de business is 
blootgesteld 

Uw profiel 

• Master handelsingenieur of economie (een hogere opleiding in financiële wetenschappen is een 

troef) 

• Uitstekende kennis van financiële instrumenten (obligaties van diverse aard, aandelen, vastgoed, 

beleggingsfondsen, hypothecaire kredieten, private equity, ...) 

• Basiskennis van de Solvency II-reglementering, en bereidheid om de continue evolutie van de 

reglementaire aspecten (IFRS 9 en 17, ...) bij te houden 

• 2 à 3 jaar ervaring bij een verzekeringsmaatschappij of een financiële instelling (risk / finance) 

• Uitstekende beheersing (gesproken en geschreven) van een landstaal (Nl of Fr) Schriftelijke kennis 

van het Engels is een must. 

• Goed kunnen communiceren, zowel schriftelijk als mondeling 

• Eenvoudig en beknopt kunnen communiceren over complexe onderwerpen 

• Kennis van MS Office, VBA, ... Kennis van UBS Delta of Bloomberg is een troef. 

• Constructieve en kritisch ingestelde teamspeler die ook autonoom kan werken 



Wat hebben wij u te bieden? 

• Een marktconform loon dat bij uw competenties en ervaring past 

• Afwisselend werk 

• Een grote autonomie 

• Goede work/life balance  

• 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 

 
 


