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Agile
minds
see
more
Agile minds see more

Als grootste internationale bank in Nederland speelt Deutsche Bank een belangrijke rol in het faciliteren van Nederlandse
bedrijven bij complexe en grensoverschrijdende financiële vraagstukken. Internationaal maken ruim 30 miljoen klanten
gebruik van de expertise van Deutsche Bank. Vanuit kantoren in 70 landen werken medewerkers van Deutsche Bank
als één team samen voor klanten. Deutsche Bank biedt Nederland het beste van twee werelden: een internationaal
ontwikkeld productaanbod en een wereldwijd netwerk in combinatie met een solide, groeiende aanwezigheid in Nederland.
Onze mensen leveren doordachte oplossingen aan onze klanten. Daarvoor zoeken we ‘agile minds’, mensen die
scherpzinnig en flexibel inspelen op de continu veranderende markt. Het is een kwestie van mentaliteit en betrokkenheid,
bij collega’s, bij onze klanten en bij onze sociale en maatschappelijke omgeving.

Stage Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland
Deutsche Bank Nederland is voor haar Pensioenfonds op zoek
naar een stagiair, fulltime (36 uur) voor een periode van 3 tot
6 maanden. De pensioenwereld is aan veel veranderingen
onderhevig. Enerzijds de aanhoudend lagere rente en het feit
dat wij met z’n langer leven. Dit in combinatie met de veranderende politieke regelgeving en grillige financiële markten maken
het werken bij een pensioenfonds tot een serieuze uitdaging
Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland is een klein,
dynamisch maar vooral gezond pensioenfonds. Dat laatste
willen we zo houden door goed op de hoogte te zijn wat er
allemaal speelt in de markt. Hiervoor zoeken we een enthousiaste
collega met een flinke dosis analytische vaardigheden. Als stagiair
binnen de beleggingscommissie bieden wij je een werkplek aan
op de Treasury afdeling van Deutsche Bank. Hier kan je kennis
maken met de verschillende financiële producten en markten.
Het werken binnen het pensioenfonds van een grote Europese
financiële instelling biedt een goede bron van financiële kennis
waar uit geput kan worden. Een leerzame ervaring dus!

Verantwoordelijkheden
•
•
•

Het meehelpen aan vergelijk en analyse van verschillende
beleggingscategorieën naar aanleiding van nieuwe Asset Liability Matching studie.
Het analyseren van de beleggingsresultaten van een aantal
door de beleggingscommissie te verifiëren pensioenfondsen
o.b.v. externe bronnen (jaarrekeningen, DNB).
Het doen van aanbevelingen aan het bestuur t.a.v. de bevindingen uit het onderzoek en overige observaties.

Profiel geschikte kandidaat
•
•
•
•
•

Goede analytische vaardigheden
Goede kennis van MS office (specifiek Excel)
Kennis van de structuur van een pensioenfonds en actualiteiten
Affiniteit met Financiële Markten, specifiek: vastrentende
waarden
Relevante opleiding op WO niveau, bij voorkeur Econometrie/
Economie (Actuarieel)

Competenties
•
•
•
•

Proactief
Zelfstandig
Accuraat
Probleemoplossend

Wij bieden
•
•
•

Een kennismaking met de verschillende aspecten binnen een
pensioenfonds
Een professionele, gedreven, dynamische en internationale
werkomgeving
Een passende stagevergoeding

Sollicitatie procedure

(functie beschikbaar vanaf 1 mei 2019)

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Stuur dan je CV en
motivatie naar:
betty.mulder@db.com en vinod.raghoebarsing@db.com
Meer informatie over Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank
Nederland: www.deutschebankpensioenfonds.nl

