Pensioenfondssecretaris (32-40 uur)
Actor is vanwege het vertrek van de huidige fondssecretaris op zoek naar een energieke
pensioenfondssecretaris (m/v), die zelfstandig commissies van het bestuur van een pensioenfonds
kan begeleiden, vergaderingen notuleert, de verbinding tussen de diverse commissies bewaakt en de
afgesproken acties uitzet en monitort. Het betreft werkzaamheden die primair zullen worden
verricht voor BPL Pensioen.
Actor biedt een veelzijdige functie waarin je jouw talenten kunt inzetten in een informele organisatie
waar het bieden van service en kwaliteit voorop staat. De salariëring is afhankelijk van je kennis en
ervaring. In eerste instantie gaat het om een tijdelijk dienstverband van 1 jaar met perspectief
daarna op verlenging of een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Wat doet Actor?
Actor is het advies- en bestuursbureau op het terrein van werk, inkomen en scholing. Actor
ondersteunt, adviseert en verbindt (paritaire) besturen in de breedte van hun bestuurlijke
werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan besturen van pensioenfondsen,
arbeidsmarkt – en opleidingsfondsen. Wij bieden beleidsadvies, onderzoek, procesbegeleiding,
management en secretariaatsvoering. Verder begeleiden wij sociale partners bij het tot stand komen
van sector- en fondsencao’s en bij het opstarten, aanvragen en monitoren van subsidietrajecten. Het
kantoor van Actor staat in Woerden (tegenover het station).
Onze kernwaarden:
De gemeenschappelijke kernwaarden van Actor zijn professioneel & betrokken; nieuwsgierig &
verbindend; meedenkend & oplossingsgericht.
Wat verwachten wij van jou:
•HBO werk- en denkniveau
•Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
•Breed inzetbaar
•Aantoonbare ervaring met het ondersteunen en begeleiden van pensioenfondsbesturen en
secretariaatsvoering op bestuurlijk niveau
•Bekend met processen bij De Nederlandsche Bank
•Uitstekende mondelinge en schriftelijke (advies)vaardigheden
•Een gestructureerde, initiatiefrijke en resultaatgerichte werkhouding
•Gevoel voor complexe verhoudingen
Interesse?
Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan direct door je brief met CV voor 15 maart 2018 naar
HRM@actor.nl te sturen. Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Richard Devue,
manager pensioenfondsen, via telefoonnummer 06 – 109 39 553.

