Kent u iemand die stage wil lopen bij de uitvoeringsorganisatie van Nedlloyd
Pensioenfonds (NPF)? Een stage bij NPF is de plek waar kennis, inzichten en
mentaliteit samenkomen om uit te blinken. NPF biedt studenten economie,
bedrijfskunde of econometrie met financiering & belegging als aandachtsgebied
een integraal inzicht in het vermogensbeheer en risicomanagement van een
institutionele belegger. De stagiar zal werken in een klein en open team en heeft
contact met externe vermogensbeheerders en dienstverleners. Kent u iemand
met goed zicht op de actuele thema’s op het gebied van vermogensbeheer, of
kent u iemand die er juist meer van wil weten? Breng ons dan in contact!
Achtergrond
De beleggingsportefeuille van circa 1,4 miljard euro wordt beheerd met behulp van externe
vermogensbeheerders. Het managen en uitvoeren van de activiteiten van het pensioenfonds wordt
gedaan door een team van negen personen. Het vermogensbeheerteam bestaat uit de algemeen
directeur en twee senior investment managers en is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en
de communicatie naar de externe vermogensbeheerders en de aan het fonds verbonden externe
experts en toezichthouders. Dit wordt in nauw overleg gedaan met de riskmanager van het fonds.
Om het team te ondersteunen zijn we op zoek naar een

Stage Investments (m/v)
Verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•

Ondersteunen van de senior investment managers
Mede voorbereiden van bestuurlijke vergaderingen en het opstellen van beleidsstukken
Meewerken aan periodieke rapportages aan het bestuur en toezichthouders
Onderhouden en verbeteren van rapportages
Mede monitoren van externe managers
Monitoren van ontwikkelingen en mogelijkheden in de markt op het gebied van beleggingen
en vertalen daarvan in verbetervoorstellen

Wie je bent:
De ideale kandidaat wil inzicht krijgen in alle aspecten van institutioneel vermogensbeheer. Daarbij is
de kandidaat in staat goed te communiceren en samen te werken met de collega’s en externe
relaties. De kandidaat zal als lid van een kleine organisatie betrokken zijn bij en kunnen bijdragen aan
vrijwel alle aspecten van het beleggingsbeleid.

Om de functie goed uit te kunnen oefenen heb je onder andere een flexibele en professionele
houding nodig. Daarnaast ben je een teamplayer en leer je graag bij. Je bent bezig met een studie
economie, bedrijfskunde of econometrie met financiering & belegging als aandachtsgebied. De
volgende competenties zijn belangrijk voor deze functie:
•

•
•
•
•
•

Analytisch vermogen: herkent belangrijke informatie en signaleert belangrijke
ontwikkelingen. Komt snel tot de kern van complexe materie. Draagt bij aan een organisatie
waarin waarde wordt gehecht aan heldere probleemanalyse als basis voor meningsvorming
en/of beslissingen.
Communicatief vaardig: is in staat om zijn oordeel zowel mondeling als schriftelijk helder te
communiceren.
Gedrevenheid: is doel- en actiegericht, wil eindresultaten bereiken binnen de gestelde tijd,
budget en randvoorwaarden.
Leervermogen: nieuwe informatie en ideeën snel kunnen opnemen, analyseren en
verwerken en deze effectief kunnen toepassen in de werksituatie.
Daarnaast heb je kwantitatief inzicht en heb je ervaring met Excel
Naast het Nederlands beheers je ook de Engelse taal in zowel spreken als schrijven

Ons aanbod:
Wij bieden een informele, plezierige werkomgeving met korte lijnen. We hebben een klein en
resultaat gericht team, waardoor je met alle aspecten van het vermogensbeheer in aanraking zult
komen. Je krijgt de ruimte om je zowel inhoudelijk als in de breedte te ontwikkelen. Verder bieden
we een marktconforme stagevergoeding, waarbij we in eerste in principe kijken naar 3-5 dagen per
week voor maximaal een half jaar.
Informatie over deze stageplek is verkrijgbaar bij de heer Frans Dooren, directeur, telefoonnummer
010-4007015. Je kunt je CV en korte motivatie per email sturen aan frans.dooren@nedlloyd.com.

