
 
 

 
Heb je ervaring als actuaris en ben je toe aan een nieuwe omgeving? Spreekt een kleine structuur 
en flexibele werksfeer je aan? En zoek je een werkgever die een prominente rol inneemt in zijn sector 
en daarenboven stabiel en gezond is?   

Dan is ons dynamisch team van actuarissen op zoek naar jou!  

 
Conac biedt dienstverlening aan grote pensioenfondsen, zowel Belgische als Pan-Europese 
pensioenfondsen. Tevens is Conac de Belgische vertegenwoordiger van het Internationaal actuarieel 
netwerk Abelica Global.  
 
Eind 2017 werd Conac overgenomen door AG Insurance waarbij Conac blijft opereren als 
onafhankelijke entiteit. Hierdoor combineren we de dynamiek van een KMO met de ondersteuning 
van AG Insurance als kenniscentrum!  
Er werken momenteel een 40-tal deelnemers over alle afdelingen heen en iedereen kent elkaar! 
 
Voldoe jij aan onderstaande omschrijving, aarzel dan niet om te solliciteren! 
 

 
Wat zijn jouw taken: 

Onder de leiding van een Senior Actuaris neem je actief deel aan verschillende projecten voor 
pensioenfondsen en grote ondernemingen: 
- Je bent de business owner van een aantal klanten en zorgt voor : 

 Een helicopterview over alle werkzaamheden van jouw klanten; 

 Periodieke overleggen met jouw klanten; 

 Het actuarieel beheer van pensioenfondsen (actuariële evaluaties, rapporten, adviezen, 
opvolging van de funding en van de technische voorzieningen, …); 

 De IFRS/IAS-berekeningen en rapporteringen; 

 De high level analyse van klantspecifieke wijzigingen; 

 De documentatie van de processen. 
- Je geeft consulting aan de klant over : 

 Het Financieringsplan, SIP, ALM, continuïteitstoets, herverzekering, …; 

 De design van pensioenreglementen en de implementatie van nieuwe pensioenplannen; 

 De impact van nieuwe pensioenwetgeving, FSMA circulaires, …; 

 M&A, enz. 
 
- Je neemt deel aan interne en externe opleidingen en je maakt deel uit van interne werkgroepen 

over actuariële onderwerpen. 
- Je analyseert nieuwe wetgeving en FSMA circulaires/standpunten. 
- Je zorg voor een kritische analyse van business processen: je neemt initiatieven om 

optimalisatie/efficiëntiewinsten te bereiken. 
- Je werkt samen met je collega’s in een team om via een goede samenwerking aan elke klant een 

optimale en correcte dienstverlening te leveren. 
 
Wat wij van jou verwachten : 

- Master in de Actuariële Wetenschappen, Master in de Wiskunde, Master in de Toegepaste 

Actuaris 



 
 

Economische Wetenschappen, Burgerlijk Ingenieur, Master in de Informatica of gelijkwaardig. 
- Je hebt tussen 3 en 10 jaar ervaring. 
- Je hebt een sterk analytische en kritische geest.   
- Je bent communicatief en sociaalvaardig. Je kan jouw ideeën op een heldere en gestructureerde 

manier overbrengen naar anderen. 
- Je hebt een goede teamgeest en je werkt graag met collega’s uit verschillende departementen. 
- Je beschikt over een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en bent in staat om opdrachten zelfstandig 

aan te pakken. Hiertoe zijn organisatorische vaardigheden en het stellen van prioriteiten 
belangrijk.  

- Als consultant kan je een vertrouwensrelatie opbouwen met de klant, en heb je een klantgerichte 
houding in elk aspect van je job. 
 

 
Wat wij jou bieden : 

Conac biedt een aangename en flexibele werksfeer in een onderneming binnen een sterk groeiende 
sector. Je kan rekenen op een permanente opleiding en een gevarieerde en interessante job.  
We bieden een competitief salarispakket aangevuld met extralegale voordelen én onze burelen liggen 
op wandelafstand van het Centraal Station in Brussel! 
 
Contactgegevens 

Beantwoordt deze job aan jouw verwachtingen, stuur dan je CV en motivatiebrief naar Conac NV, tav 
Ruth Fouarge via jobs@conac.be. 

http://@conac.be

