Heb je ervaring in de verzekerings- of pensioenbranche en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Heb je een praktische
inslag en ervaring met het maken van beleid? Durf je verantwoordelijkheid te nemen en houd je ervan werkzaam te zijn
binnen een complexe omgeving? Heb je een gedegen kennis van het pensioenrecht? Dan is deze functie bij één van de
grootste toonaangevende pensioenfondsen van Nederland een buitenkans voor jou!
Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) is per direct op zoek naar een

Pensioenjurist (32 tot 40 uur/week)
Op jou kunnen we bouwen
PME heeft te maken met diverse stakeholders met verschillende belangen. Om goed te functioneren in deze complexe
omgeving is het noodzakelijk dat je beschikt over inlevingsvermogen en dat je in staat bent om op verschillende niveaus
te communiceren. Je bent dé contactpersoon op het gebied van juridische vraagstukken, die soms verder gaan dan
pensioenrecht alleen. Je moet het dus aandurven om soms buiten je eigen comfortzone te treden. Het is daarbij
belangrijk om over overtuigingskracht te beschikken en conclusies te durven trekken.
Tot je werkzaamheden behoren onder andere:
• signaleren en analyseren van relevante ontwikkelingen in de pensioenwereld;
• ontwikkelen en onderhouden van het pensioenbeleid van PME (waaronder fondsdocumenten);
• fungeren als intern kenniscentrum op het expertisegebied pensioenrecht;
• adviseren van bestuurders en collega’s;
• voorbereiden en faciliteren van onderzoek van toezichthouders op het gebied van pensioenrecht en governance;
• vervullen van een secretarisrol bij bijvoorbeeld het verantwoordingsorgaan of bestuurscommissies;
• vervullen rol als contactpersoon richting adviseurs en advocaten voor juridische vraagstukken.
Ben jij dit?
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en ben/heb je daarnaast:
• afgeronde academische opleiding Nederlands recht;
• ongeveer 10 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
• gedegen kennis van het pensioenrecht;
• leergang pensioenrecht bij de VU Law Academy of een soortgelijke opleiding is een pré;
• goed gevoel voor politieke verhoudingen;
• communicatief sterk, zowel in woord als geschrift;
• hands-on, pro-actief;
• stevig in je schoenen;
• flexibel;
• in staat mee te bewegen in de complexe omgeving waarin PME zich bevindt;
• je weet wat je niet weet.
Hoe kun je solliciteren?
Spreekt deze vacature je aan, ben je fulltime beschikbaar en herken je jezelf in deze rol? Mail dan uiterlijk 28 maart 2018
a.s. jouw motivatiebrief en CV naar Lillian Harmsen via personeel@metalektro.nl. Je kunt ook bij haar terecht als je
vragen hebt over de functie.
Een uitgebreide pre-employment screening en eventueel een assessment maken onderdeel uit van deze procedure.
Over ons:
PME is een van de vijf grote pensioenfondsen van Nederland en is volop in ontwikkeling. PME is er voor werkgevers,
werknemers en gepensioneerden in de bedrijfstak en zorgt voor een toekomstbestendig, betaalbaar en flexibel pensioen.
Nu en in de toekomst.
Op het bestuursbureau van PME werken 18 medewerkers en 8 pensioenconsulenten zijn actief in de buitendienst. Wij
werken nauw samen met onze uitvoeringsorganisatie MN. Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur bij de
beleidsvoorbereiding en het houden van toezicht op de uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuursbureau bestaat
uit deskundigen met kennis van vermogensbeheer, pensioenbeleid, actuarieel rekenen, financiën, risicomanagement en
communicatie. De pensioenconsulenten beantwoorden vragen van werkgevers en werknemers.
Wat bieden we jou?
Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende baan met prachtig uitzicht op het centrum van Den Haag. De organisatie
is dynamisch en wij bieden jou uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een goed pensioen. Jouw persoonlijke
ontwikkeling vinden wij belangrijk. Daarom stimuleert en faciliteert PME jou het maximale uit jezelf te halen.

