
Actuaris Non-Life Inforce Management 

 

Wat houdt de job in? 

In het team Inforce Management ben je verantwoordelijk voor het aansturen van de 

vernieuwing van de portefeuille zowel via het kanaal (Retail, Business en Corporate) als via 

de distributienetwerken (bancassurance-netwerken en DVV-agenten). Je zorgt voor het 

uitwerken en toepassen van de prijsstrategie op de portefeuille (tarief bij vernieuwing en 

sanering) om de strategische doelstellingen van de maatschappij te verwezenlijken. Dat 

omvat onder meer de volgende taken: 

• de implementatie en de ontwikkeling van het portefeuilletarief voor het garanderen 

van een perfect evenwicht tussen een concurrerend tarief en een rendabel tarief; 

• het uitstippelen van de saneringsstrategie en de uitvoering ervan om te komen tot een 

goede rentabiliteit van de portefeuille; 

• het continu toezicht op de prestatie-indicatoren op het vlak van de rentabiliteit en de 

groei, teneinde de nodige acties te ondernemen voor het goede beheer van de 

portefeuille; 

• de continue ontwikkeling en verbetering van de technische kennis van het team om 

garant te staan voor de technische uitmuntendheid in het domein van de dynamische 

pricing. 

Profiel : 

• je beschikt over een diploma actuariaat, fysica, wiskunde, ingenieur of gelijkwaardig 

• je bent kritisch, analytisch en gestructureerd; 

• je bent een teamspeler, maar kan ook autonoom werken; 

• je bent leergierig en deelt graag je kennis; 

• je vindt het heel natuurlijk om feedback te geven en te krijgen; 

• je bent tweetalig (of je hebt een goede kennis van de andere landstaal); 

• je bent vertrouwd met kantoorsoftware (Excel, Word, PowerPoint ...) + SAS, IBNRS 

... . 

Aanbod : 

In ruil voor je talenten en je inzet bieden wij jou een boeiende en afwisselende functie, 

interne en externe opleiding, doorgroeikansen in een stabiele werkomgeving, flexibele 

werktijden, de mogelijkheid om te telewerken (rekening houdend met het beleid van de 

onderneming), een concurrerend loonpakket en een aantrekkelijke vakantieregeling. 

 


