
 
(Senior) Operationeel Risicomanager – Pensioenfonds Hoogovens 

Ambieer jij een functie als tweedelijns operationeel risicomanager in een kleine organisatie, met een 
breed aandachtsgebied en veel verantwoordelijkheid, dan is dit misschien wat voor jou. 

Wat ga je doen 

Pensioenfonds Hoogovens zoekt per direct een ervaren operationeel risicomanager ter versterking 
van het risicomanagement team. De afdeling risicomanagement bestaat uit vijf personen en werkt als 
tweede lijn voor de uitvoeringsorganisatie. Samen met je collega ben je het aanspreekpunt voor alle 
ORM kwesties. Het kleine team en de brede verantwoordelijkheden bieden je de gelegenheid om met 
veel onderwerpen binnen het vakgebied bezig te zijn.  

In deze functie kan je als ORM professional je kennis en ervaring toepassen. In je dagelijkse 
werkzaamheden ben je vooral bezig met het totale ORM-proces: het begeleiden van de 1e lijn, het 
monitoren en verbeteren van beheersmaatregelen, meepraten over beleid en het verder ontwikkelen 
van het ORM-instrumentarium. Het betreft dan ook een brede en verantwoordelijke rol! 

Jouw taken en verantwoordelijkheden: 

• Het begeleiden van het management bij het identificeren en mitigeren van operationele 
risico’s, in het bijzonder het begeleiden van RCSA’s, het geven van advies over 
risicobeheersing maar ook het ter discussie stellen ervan (het challengen) 

• Het periodiek monitoren van beheersmaatregelen (control review) en indien nodig 
verbetervoorstellen doen 

• Het beheer van beleid ten aanzien van operationele risico’s en controle op de naleving ervan 
• Het periodiek rapporteren aan MT en Bestuur over operationele risico’s, incidenten en 

bevindingen 
• Het verder ontwikkelen en up-to-date houden van het ORM-instrumentarium. 

Herken jij jezelf hierin? 

Wij zoeken iemand die resultaat- en oplossingsgericht is en makkelijk samen werkt en die zich soepel 
kan bewegen op verschillende niveaus in de organisatie. Je kunt het belang van een beheerste 
bedrijfsvoering en ORM op een positieve en constructieve manier uitleggen en de eerste lijn daarin 
meenemen. Daarbij sta je stevig in je schoenen en ben in staat je positief kritisch en onafhankelijk op 
te stellen richting het management.  Verder beschik je over:  

De ideale kandidaat voor deze functie heeft verder:  

• Heeft een afgeronde HBO of WO opleiding 
• Beschikt over 5 tot 10 jaar relevante werkervaring als (senior) operationeel risicomanager, bij 

voorkeur op het gebied van pensioenbeheer en/of vermogensbeheer, en heeft kennis van of 
interesse in het vakgebied informatiebeveiliging en cybersecurity 

• Kan zelfstandig uitvoering geven aan RCSA’s op kernprocessen, dat wil zeggen het 
begeleiden van workshops en het duidelijk vastleggen ervan in risico en control overzichten  

• Heeft ervaring met het schrijven en onderhouden van (ORM) beleid en beschikt over goede 
schrijfvaardigheden om adviesmemo’s en rapportages voor het MT en Bestuur te schrijven 

• Is bekend met de inrichting en gebruik van een GRC tool (bij voorkeur Bwise). 
  



Wij bieden wij jou? 

• Een goed salaris (afhankelijk van ervaring) 
• 26 vrije dagen en 11.5 adv dagen 
• 10% toeslag per jaar: een eindejaarsuitkering (2%) en vakantietoeslag (8%) 
• Een tegemoetkoming in je ziektekosten en een onkostenvergoeding 
• Een goede werk-privé balans: een flexurenregeling waarmee je spaart voor extra vrije dagen 

of andere mogelijkheden 
• De mogelijkheid deels vanuit huis te werken 

 
Wat is jouw werkomgeving? 
Stichting Pensioenfonds Hoogovens is het ondernemingspensioenfonds van Tata Steel in IJmuiden 
en Danieli Corus Technical Services B.V. Het pensioenfonds heeft een eigen uitvoeringsorganisatie 
voor de pensioenadministratie en beleggingen. Het beheerd vermogen voor de ruim 28.000 
deelnemers bedraagt ca € 9 miljard. 

Er werken in totaal 43 mensen bij SPH en is gevestigd in een modern kantoor op het Tatasteel terrein 
in IJmuiden. SPH is een zelfadministrerend pensioenfonds dat naast het beheer van pensioenen 
bovendien ook zelf een deel van het vermogensbeheer uitvoert. De afdeling risicomanagement staat 
dicht bij de uitvoeringsorganisatie, er is sprake van een informele cultuur.  

Informatie en sollicitatie 

Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we graag je sollicitatie inclusief CV via loes.van-
rijn@tatasteeleurope.com.  

Heb je nog vragen? Mail of Whatsapp met Loes van Rijn, Corporate Recruiter, via 06 – 46 21 49 52 of 
email naar Loes.van-rijn@tatasteeleurope.com.  
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