De komende jaren gaat de pensioenwereld ingrijpend veranderen. Wil jij hier een bijdrage aan leveren bij een
dynamisch pensioenconsultancy-bedrijf in Nederland? Dan is dit jouw baan!
Traineeship investmentconsultant (m/v)
(Fulltime 32 - 36 uur per week)

Over de functie
Montae & Partners biedt jou een unieke mogelijkheid om een carrière als investment consultant in de
pensioenwereld te beginnen. Wij snappen dat een toekomstgerichte organisatie zowel ervaren experts als
jonge talenten nodig heeft. Daarom hebben wij in 2015 de Montae & Partners University opgericht. Via dit
opleidingstraject gaan jong afgestudeerden onder uitgebreide begeleiding bij ons aan de slag als trainee
investment consultant.
Gedurende een jaar krijg je de kans om kennis te maken met de diversiteit van de pensioen- en
vermogensbeheerwereld. Je wordt gekoppeld aan een businesskolom en wordt meteen ingezet voor klanten.
Al doende leer je immers het snelst. We bieden daarbij de beste begeleiding: veel uitleg, alle ruimte voor
vragen, regelmatige colleges over financiering-, juridische en beleggingsvraagstukken, risicomanagement en
communicatie en een zorgvuldige evaluatie. Zo worden pensioen- en vermogensbeheer jargon en de
belangrijkste wet- en regelgeving gesneden koek voor jong talent.

Functie eisen
Kennis, kunde en vaardigheden
•

Afgeronde HBO of universitaire opleiding

•

Belangstelling voor de pensioen- en financiële wereld

Pluspunten zijn
•

Affiniteit met rekenwerk (Excel) en financiële markten

•

Communicatief vaardig

•

Doortastend

•

Assertief

Het aanbod
•

Een volwaardige baan van 32-36 uur

•

Marktconform salaris

•

Intensieve training on the job met veel ontwikkelmogelijkheden

•

Een moderne organisatie met weinig hiërarchie en flexibele werktijden

•

Professionele en deskundige collega’s die teamspirit belangrijk vinden

Standplaats
Rijswijk
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Werken bij Montae & Partners
Montae & Partners is een dynamisch bedrijf met een eigen gezicht in de pensioen- en
vermogensbeheerwereld. Eigengereid en altijd op zoek naar wat het meest passend is voor haar klanten. Wij
doen er alles aan om onze klanten optimaal van dienst te zijn. Door de professionele kennis en aanpak
geven wij de opdrachtgever vaak een ‘extra advies’ mee. Van de medewerkers verwachten we ook dat ze die
instelling hebben.
Montae & Partners zoekt voor haar vacatures mensen met passie voor Pensioen, Zorg & Inkomensregelingen
voor ondernemingen in de grootzakelijke markt. Mensen die bereid zijn om steeds te leren en hun horizon te
verbreden. Medewerkers die niet alleen binnen hun eigen team werken, maar ook in projectgroepen samen
met collega’s van andere disciplines. Mensen die altijd hun uiterste best doen om samen of alleen de klant
tevreden te stellen.
Montae & Partners kenmerkt zich door een omgeving waarin plezier in het werk heel belangrijk is. Montae &
Partners biedt je een leuke afwisselende baan met veel verantwoordelijkheden en bijbehorende
bevoegdheden. Vanzelfsprekend horen daar een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden bij.
Denk je dat je bij Montae & Partners past? Mail dan je CV en motivatie naar de afdeling HR via
hr@montaepartners.nl of neem voor informatie telefonisch contact op met de afdeling HR via
telefoonnummer 070-3042900.

Acquisitie aan de hand van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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