Beknopt functieprofiel

Expert Bestuurslid
vermogensbeheer en financieel
risico management

Contact informatie:
Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met:
Ingrid Reichmann, Managing Partner
Partners at Work B.V.
Hooftlaan 1, 1401 EA Bussum
Kantoor: +31 (0)35 6940425
Mobiel: +31 (0)6 46238666
Email: i.reichmann@partnersatwork.nl

Partners at Work BV werkt op exclusieve basis voor de opdrachtgever. De informatie in dit document kan
vertrouwelijk zijn en dient door de ontvanger dan ook als zodanig behandeld te worden. Partners at Work BV is niet
verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolledige of verouderde informatie in dit
document.

Pensioenfonds DSM Nederland
Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) is een ondernemingspensioenfonds en voert de
Pensioenregeling uit voor de werknemers van DSM en daaraan gelieerde bedrijven in
Nederland. Het fonds heeft bijna 29.000 deelnemers, waarvan bijna 7000 actieve
deelnemers, 14.000 pensioengerechtigden en meer dan 8.000 slapers. Het totaal belegd
vermogen is circa 6,6 miljard euro. De pensioenregeling die het fonds uitvoert is een CDC
regeling. Het fonds wordt bestuurd door een paritair bestuur waarvan maximaal twee externe
expertbestuurders.
In het bestuur van Pensioenfonds DSM Nederland is een vacature ontstaan van:
Expert Bestuurslid Vermogensbeheer en Financieel Risico Management
Het expert Bestuurslid heeft aantoonbaar meerjarige werkervaring op het gebied van
vermogensbeheer en balansmanagement gericht op pensioenfondsen en ervaring met de
uitbesteding van vermogensbeheer. Daarmee ook een goed begrip van beleggingsstrategieën en asset classes. Hij of zij is in staat een visie te vormen op financiële markten
en heeft ervaring met operationele processen rondom beleggen en risico beheersing.
Tevens wordt de expert bestuurder voorzitter van de commissie Beleggingen en Financieel
Risicomanagement (CBFR). Werkervaring in een bestuurlijke omgeving is essentieel,
evenals voorzittersvaardigheden.
De expert die wij zoeken is een gedreven bestuurder, met oog voor zijn/haar omgeving. Een
warme, empathische persoonlijkheid en omgevingssensitief maar ook analytisch en resultaat
gericht om snel tot de kern te kunnen komen. Hij of zij heeft een scherpe antenne, een
kritische houding en durft door te vragen.
Als voorzitter van de commissie CBFR houdt hij of zij het overzicht en leidt de commissie
met evenwichtige belangenbehartiging altijd hoog in het vaandel. Daarbij is duidelijke
communicatie naar bestuur en andere stakeholders essentieel.
Het spreekt voor zich dat de expert bestuurder ook een allround pensioenfondsbestuurder
met kennis/ervaring op het gebied van wet en regelgeving, actuarieel, communicatie,
administratieve organisatie en uitbesteding is.
Tijdsbeslag:
Ten minste een dag per week (0,2 VTE) voor bestuurswerk. Bij benoeming wordt ieder
bestuurslid getest op normering VTE-score. Vergaderingen zijn meestal op woensdagen of
donderdagen in Heerlen bij DSM.
Vergoedingsregeling:
De vergoeding voor het expert bestuurslid is marktconform.

Het uitgebreide functieprofiel van de expert bestuurder is op verzoek beschikbaar. Bel voor
informatie en het uitgebreide profiel naar Partners at Work, Ingrid Reichmann, 06 46238666.

