HEAD OF ACTUARIAL & PENSION SERVICES EB/HC

Onze organisatie
Als marktleider beschikt de businessunit Employee Benefits/Health Care over een
compleet gamma producten en diensten met betrekking tot de tweede pijler. We
spelen een innoverende en vooraanstaande rol in de ontwikkeling en evolutie
van onze markt.
Omdat de Employee Benefits/Health Care-markt bekend staat om haar
technische en actuariële complexiteit en om de flexibiliteit en personalisering van
haar aanbod, speelt het technische departement van Employee Benefits/Health
Care (departement Business Development Support) een centrale rol in de
businessline.
Binnen dit departement levert de entiteit Actuarial & Pension Services
technische, actuariële en financiële support voor de werkgevers, de makelaars en
de pensioenfondsen. Deze support betreft zowel de pensioenplannen (individueel
en collectief beheer) van bedrijven of sectoren als de producten gewaarborgd
inkomen en hospitalisatie. Je teams werken nauw samen met de commerciële
teams en met de andere operationele entiteiten om onze customer intimacystrategie te implementeren.
Voor de businessline Employee Benefits/Health Care zijn we momenteel op zoek
naar een verantwoordelijke voor de entiteit Actuarial & Pension Services. Je
leidt een team van 15 personen, van wie 2 teammanagers, die technische en
actuariële diensten leveren aan bestaande klanten.

Je functie
Als manager sta je aan het hoofd van een team medewerkers die je begeleidt,
aanstuurt en opvolgt om een hechte ploeg te creëren met gemotiveerde en
bekwame medewerkers.
Als verantwoordelijke van de entiteit Actuarial & Pension Services EB/HC heb je
de volgende verantwoordelijkheden:
•Je zorgt ervoor dat je team technische en actuariële diensten levert die
overeenstemmen met de verwachtingen van de klant (actuariële evaluaties van
pensioenplannen, controles van de minimumfinancieringen, actuariële evaluaties
en verslagen IAS19, technische en actuariële consulting, beheer van
pensioenfondsen, …).
•Je evalueert en waarborgt de rendabiliteit van de activiteit van de entiteit om
voor AG Insurance een ‘value proposition’ te creëren die zowel rendabel als
kwaliteitsvol is en die AG Insurance de kans geeft om te groeien in dit domein.
•Je werkt mee aan de implementatie van acties in de portefeuille Employee
Benefits als de actuariële en technische support van je teams gevraagd wordt.
•Je steunt de implementaties en het risicobeheer van complexe Employee
Benefits-oplossingen die beheerd worden in de teams van de entiteit. Dit betreft:
◦Groepsverzekeringsproducten in collectief beheer
◦Bepaalde aspecten van groepsverzekeringen in individueel beheer
◦Bepaalde aspecten van sectorplannen van groepsverzekeringen
◦Herverzekering van pensioenfondsen
◦Producten van de openbare sector
◦Diensten voor rekening van derden
•Je profileert AG Insurance (via AG Pension & Health Services) als professioneel
aanbieder van consultancydiensten (actuariële, juridische en financiële)
tegenover de markt enerzijds en tegenover onze klant BNP P Fortis anderzijds.
•Je bouwt de samenwerking uit met CONAC voor de problematiek van
gemeenschappelijke klanten.

Deze taken vervul je om bij te dragen aan het positieve imago van AG Insurance
en om de maatschappij bekendheid te geven als marktleider en Global Pension
Player op het vlak van Employee Benefits/Health Care. Je zorgt ervoor dat op elke
vraag van de klanten een passend antwoord volgt.

Je profiel
 Je bent actuaris en je werkt graag mee aan de ontwikkeling van de posities
van het IABE wat betreft de problematiek van je teams (bv. IAS 19).
 Je hebt minstens 10 jaar ervaring, bij voorkeur in het domein van de
tweede pijler van gezondheidszorgverzekeringen en/of
levensverzekeringen.
 Je bent tweetalig Nederlands/Frans en hebt een goede kennis van het
Engels.
 Je bent sterk in leadership en/of projectmanagement.
 Je kan complexe materie omzetten in businesstermen en de beslissingen
van het management beargumenteren.
 Je kunt beslissingen nemen in complexe situaties, je hebt inzicht in de
gevolgen en betrekt anderen in het beslissingsproces.
 Je anticipeert op de wensen van klanten, je werkt resultaatgericht en
georganiseerd, je neemt vlot initiatieven en kunt goed om met stress.

Wij bieden
•Een bedrijf waar je kan groeien in je job en een veelzijdige loopbaan kan
uitbouwen.
•Een stabiele werkgever met een duidelijke langetermijnvisie.
•Een positieve sfeer binnen je team, maar ook daarbuiten.
•De nodige flexibiliteit om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privé.
•Een moderne werkplek met de juiste tools en hedendaagse technologie.

•Een aantrekkelijk loonpakket met een brede waaier aan voordelen.

Interesse?
Solliciteer online!

