Samen
Succesvoller

Actuarieel medewerker (32-40 uur)
Voor de versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een Actuarieel medewerker.
Je begint je dag met een lekkere kop koffie en je maakt een praatje met je collega’s. Je schuift aan aan je bureau in ons gloednieuwe pand
in Amstelveen en opent je mail. Morgen werk je thuis, dan ga je aan de slag met het doorrekenen en implementeren van een van de nieuwe
verzekeringsoplossingen. Als actuarieel medewerker zoek jij altijd naar manieren om de kwaliteit van onze systemen nog verder te verbeteren.

Wat bied jij?
	
Een recent afgeronde actuariële opleiding op HBO- of WO-niveau, zoals bijvoorbeeld bedrijfswiskunde/toegepaste wiskunde, econometrie,
actuariële wetenschappen of de opleiding tot actuarieel rekenaar. Heb je die niet maar wil je hem wel graag volgen? Dan nodigen we je
ook graag uit!
	
Ervaring met het ontwikkelen van verzekeringstarieven
	
Kennis van programmeren in visual basic en/of delphi pascal
	
Sterke communicatieve én analytische vaardigheden
Daarnaast vinden we het fijn als je in elk geval goed Nederlands spreekt en schrijft. Als je daarnaast ook Engels en/of Duits spreekt en schrijft
heb je een streepje voor. Jouw persoonlijkheid past het beste in het team als je anderen goed weet te motiveren, je makkelijk inleeft in anderen en nauwkeurig werkt. Je werk is gedeeltelijk zelfstandig maar ook vaak in teamverband. Lekker afwisselend dus!

Dit bieden wij jou:
	Een superleuke startersfunctie of tweede stap in je carrière met volop kans om je te ontwikkelen en
binnen het bedrijf door te groeien.
	Geld, om precies te zijn tussen de [bedrag] en [bedrag] per maand, afhankelijk van je opleiding en ervaring.
	Reiskostenvergoeding
	Premievrij pensioen;
	Een eigen studiebudget om je verder te ontwikkelen
	6 weken vakantie per jaar

Wat meer over de functie:
Als Actuarieel medewerker binnen Credit Life verbeter je onze verzekeringsoplossingen. Dat doe je onder meer door het onderzoeken
en vergelijken van data. Daarna trek je conclusies, doe je aanbevelingen, ontwikkel je nieuwe tarieven en programmeer je rekenmodules.
Daarnaast breng je de performance van onze producten zo helder en eenvoudig mogelijk in beeld. Qua werkzaamheden is er veel
diversiteit, zoals data-onderzoek, marktvergelijking, rekenmodules bouwen en het schrijven van managementrapportages.

Wat meer over het bedrijf:
Werken bij Credit Life voelt als werken met één grote familie. Ons team in Nederland bestaat uit zestig enthousiaste collega’s. Er heerst
een informele werksfeer en korte lijnen zorgen voor een effectieve samenwerking. Credit Life is dé verzekeraar voor ziekte, werkloosheid of
overlijden, zodat iedereen aan zijn langlopende financiële verplichtingen kan blijven voldoen. Wij zijn administrateur en verzekeraar in één,
waardoor we als verzekeraar direct contact hebben met intermediairs en verzekerden, snel kunnen beslissen over medische acceptatie en
sneller maatwerkproducten kunnen bieden.
Credit Life werkt onder de slogan; Samen Sterk voor Zekerheid. We werken nauw Samen met onze intermediairs om de beste verzekeringen te ontwikkelen. Met de beste mogelijke voorwaarden en de best mogelijke prijs. We staan Sterk omdat Credit Life beschikt over een
sterke financiële positie, een transparante organisatiestructuur kent en al jarenlang een solide A+ rating heeft. We bieden Zekerheid omdat
we de risico’s van overlijden, ziekte, ongeval en werkloosheid gedurende een lange periode – van soms meer dan dertig jaar – verzekeren.
Ons gerenommeerde moederbedrijf, de RheinLand Versicherungsgruppe, bestaat al ruim 140 jaar.

Wat wij belangrijk vinden:
Samen Sterk voor Zekerheid is ons DNA. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Credit Life is een dynamische organisatie en geeft de
medewerkers graag vertrouwen met een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid. Heb je goede ideeën dan stimuleren wij je om ze ook
daadwerkelijk uit te voeren. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat je je dan optimaal kunt ontwikkelen en je capaciteiten maximaal benut
waar zowel jij als Credit Life bij zijn gebaat.

Is je interesse gewekt?
Rogier ten Hoope (Hoofd Staf) vertelt je graag meer over Credit Life en de functie Actuarieel medewerker. Je kan hem bellen 020-4266000.
Wil je solliciteren? Stuur Rogier dam je cv met foto en een motivatiebrief toe op rogier.tenhoope@creditlife.nl. Heb je
een LinkedIn-profiel? Stuur dan gelijk de link even mee!
Credit Life is gevestigd aan de Prof. J.H. Bavincklaan 2 in Amstelveen en zeer goed bereikbaar per openbaar vervoer, vanaf WTC is het
slechts 10 min. met de metro.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

