
 

 

1 

 
 
 

Voor verdere uitbreiding van ons team Risico- & Investment Consultancy zijn wij op zoek naar een nieuwe 

collega! Ben jij een pragmatische IT consultant, heb je enkele jaren ervaring in de pensioenwereld en vind je 

het leuk om klanten, voornamelijk pensioenfondsen en verzekeraars, met raad en daad bij te staan op het 

gebied van IT en aanverwante vraagstukken, dan is dit jouw baan! 

 

IT consultant 

 

Ons team ondersteunt en adviseert klanten bij vraagstukken in de gehele risicomanagementcyclus, van 

strategie en risicobereidheid tot implementatie, rapportage en monitoring. We doen dit op advies- en 

doorlopende basis, voor pensioenfondsen en verzekeraars. IT-risico is een specifiek risico binnen het integrale 

risicomanagement raamwerk, dat in de wereld van digitalisering steeds belangrijker wordt.  

 

Deze afwisselende en uitdagende functie heeft een breed takenpakket, met taken als: 

• Het geven van workshops en educatiesessies; 

• Het begeleiden bij de uitvoering van IT-risicoanalyses; 

• Het adviseren over en opstellen van een IT-beleid, informatiebeveiligingsbeleid, end user computing 

beleid enz. en de implementatie van beleid; 

• Het helpen beoordelen van processen, systemen en wijzigingen hierin door uitbestedingspartners; 

• Het uitvoeren van cloud-risicoanalyses; 

• Het functioneren als gesprekspartner namens de klant richting uitbestedingspartijen; 

• Het inrichten van een IT-omgeving van pensioenfondsen; 

• Het beoordelen en monitoren van rapportages en SLA’s van uitbestedingspartijen, specifiek op IT 

onderdelen; 

• Het begeleiden van klanten bij onderzoeken van de toezichthouders. 

 

Dit alles binnen de context van het totale risicoraamwerk.  

 

Je werkt nauw samen met andere collega’s en je combineert je kennis met organisatorische, communicatieve 

en commerciële vaardigheden.  

 

Vereisten 

• Afgeronde HBO of WO-opleiding; 

• Minimaal enkele jaren ervaring in de IT-consultancy, bij voorkeur in de pensioenwereld; 

• Sterke analytische, organisatorische, sociale en communicatieve vaardigheden, in staat om 

complexe materie op een eenvoudige wijze te presenteren; 

• Een hands-on mentaliteit, waarbij wij een praktische en pragmatische werkwijze voor staan; 

• Klantgerichte, proactieve en flexibele houding.    
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Het aanbod 

• Salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, maar zeker marktconform; 

• Zelfstandige functie; 

• Afwisselende en structurele opdrachten van pensioenfondsen, verzekeraars en APF-en; 

• Een informele en open werkomgeving; 

• Voldoende ruimte voor ontwikkeling; 

• Professionele en deskundige collega’s.  

 

Standplaats 

Rijswijk (Zuid-Holland) 

 

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 op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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