HEAD OF PROPOSALS & ACTUARIAL EXPERTISE 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 Proposals & Actuarial Expertise in het
kader van de activiteit onderschrijving (underwriting) technische, actuariële en
financiële support aan de commerciële teams, 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
intimacy-strategie te implementeren.
Voor de businessline Employee Benefits/Health Care zijn we momenteel op zoek
naar een verantwoordelijke voor de entiteit Proposals & Actuarial Expertise. Je
leidt een team van 13 personen georganiseerd in 2 onderschrijvingsteams:
Actuarial Expertise samengesteld uit 4 personen die rechtstreeks aan jou
rapporteren enerzijds, het team Proposals EB HC met aan het hoofd een
teammanager van een team van 8 personen anderzijds.

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 Proposals & Actuarial Expertise heb je de volgende
verantwoordelijkheden:
•Je analyseert het potentieel en de risico’s van elk ‘request for proposals’, je past
het beleid toe op het vlak van producten en tarieven, je kent eventueel
afwijkingen toe enz.
•Je ontwikkelt complexe en innovatieve oplossingen op maat (experience rating,
gepersonaliseerde gekantonneerde fondsen enz.).
•Je maakt gepersonaliseerde offertedocumenten op (lastenboek) voor de
oplossing voorgesteld door AG Employee Benefits/Health Care.
•Je implementeert deze oplossingen en verzekert de nodige consulting door de
bevoegde diensten samen te brengen en te motiveren (Business Engineering, EBdiensten, HC-diensten, Controller, Asset Management, Legal, fiscaliteit enz.).
•Je begeleidt de Sales bij klanten/makelaars om de belangen van AG Employee
Benefits/Health Care te verdedigen.
•Je draagt bij aan de rol van marktleider die AG Employee Benefits/Health Care
vervult.
•Je bouwt een intern en extern netwerk uit om deze doelstellingen te kunnen
verwezenlijken.
•Je vervult een sleutelrol in de ontwikkeling van de rendabele groei van onze
businessline.

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. Je zorgt ervoor dat op elke vraag van de
klanten een passend antwoord volgt.

Je profiel
 Je bent actuaris (of volgde een gelijkwaardige opleiding).
 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 hebt uitstekende leiderschapskwaliteiten.
 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 bent je bewust van de risico’s. Je identificeert en meldt mogelijke risico’s
om initiatieven te nemen om de impact ervan te beheersen.
 Je anticipeert op de wensen van klanten, je werkt resultaatgericht en bent
een sterk onderhandelaar zodat je het overeengekomen resultaat behaalt.
 Je bent georganiseerd en stressbestendig. Je neemt graag initiatief.

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!

