
Solliciteren tot: 30 juni 2019

Inspecteur verzekeringen

// Omgeving
De Nationale Bank van België (NBB) zoekt verschillende inspecteurs (V/M) verzekeringen.

Ben je actuaris, financieel analist of financiële risicobeheerder? Heb je ook ervaring met audit, financieel
risicomanagement of vermogensbeheer? Ben je analytisch ingesteld, nieuwsgierig en communicatief sterk? Dan is
de rol van inspecteur verzekeringen jouw volgende stap! We bieden je een uitdagende functie met veel
afwisseling in een dynamische werkomgeving.

// Functie
Als inspecteur voer je in teamverband controleopdrachten ter plaatse uit bij verzekeraars. Deze inspecties richten
zich op het ganse spectrum van de mogelijke risico’s in de sector, zowel technisch en financieel, als op het gebied
van governance en organisatie. Bij elke inspectie kom je nieuwe problematieken en risico’s tegen. De
onderwerpen variëren van de controle op de berekening van de technische voorzieningen, over de
winstgevendheid van verzekeringsproducten tot het gebruik van derivaten bij beleggingen en activabeheer. Je
krijgt de gelegenheid om je kennis continu bij te schaven.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

◾ het onderzoek voorbereiden door het lezen van relevante documentatie en een plan van aanpak opstellen
◾ het onderzoek ter plaatste bij de instelling uitvoeren d.m.v. het afnemen van interviews, het analyseren van

werkprocessen en het controleren van documenten en systemen
◾ de bevindingen aftoetsten met de instelling
◾ een rapport met de belangrijkste bevindingen opstellen
◾ de bevindingen en aanbevelingen overdragen aan de instelling en de dossierbeheerders en desgevallend het

Directiecomité van de NBB
◾ de actieplannen van de instelling opvolgen voor de uitgevoerde opdrachten.

// Profiel
◾ je beschikt over een master actuariaat, economische wetenschappen, handelswetenschappen of

handelsingenieur, eventueel aangevuld met een opleiding in audit, risicobeheer en/of boekhoudtechnieken (de
IFRS-normen inbegrepen)

◾ je beschikt over relevante werkervaring op het gebied van audit, onderschrijving van verzekeringsproducten en
beheer van schades, vermogensbeheer en/of risicomanagement; deze heb je bij voorkeur opgedaan in de
financiële sector, in consultancy of bij een verzekeraar, pensioenfonds of vermogensbeheerder

◾ je bent geboeid door complexe analytische vraagstukken
◾ je kan zowel autonoom in teamverband werken
◾ je beschikt over organisatietalent en je neemt initiatief
◾ je bent bereid om voor je inspecties te reizen binnen België
◾ je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (NL/FR/ENG)
◾ je hecht veel belang aan ethiek en vertrouwelijkheid.
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// Arbeidsvoorwaarden
Link

// Programma
◾ 30/06/2019: afsluiting van de kandidaturen
◾ juni/juli 2019: online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
◾ juli 2019: interview (± 60 min.)
◾ augustus 2019: assessment center (volledige dag)
◾ september 2019: finaal selectiegesprek (± 30 min.)

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en
de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een
gelijkwaardigheidsattest.

Als Nationale Bank van België staan we er op om zowel vrouwen en mannen van alle leeftijden, van alle achtergronden
en elk met hun eigen ervaring aan te trekken en te behouden. Diversiteit en inclusie zijn centrale waarden voor ons. We
zijn er dan ook van overtuigd dat prestaties en innovatie worden versterkt door deze diversiteit.
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