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Jouw functie als Junior Quantitative Analyst Financial Risk Management
Wil jij toonaangevende opdrachtgevers met complexe uitdagingen adviseren op het gebied van
financieel risicomanagement? Wil je modelleren en programmeren en heb je een sterke affiniteit
met kapitaalmarkten? Lees dan snel verder!
Deloitte Financial Risk Management is een specialisatie binnen Risk Services van Deloitte, hier
werken ongeveer 260 professionals. Financial risk Management voegt waarde toe door het gebruik
van financiële instrumenten. Als Quantitative Analyst adviseer je bij de ontwikkeling en de
implementatie van een risicomanagement strategie bij instellingen zoals banken, verzekeraars
pensioenfondsen, asset managers, beursgenoteerde bedrijven en woningcorporaties.
Risicomanagement heeft nog nooit zo hoog op de agenda gestaan en nog nooit waren de
uitdagingen zo complex. Dat vraagt om een adviseur die hen kan helpen met de meest complexe
uitdagingen. Banken en verzekeraars moeten voldoen aan strengere regelgeving zoals Basel III en
Solvency II, ALM en kapitaalmanagement optimaliseren. Pensioenfondsen en investment managers
moeten hun processen en beleggingsportefeuilles afstemmen op de wensen van hun klanten en de
wettelijke richtlijnen zoals FTK en UCITS IV. Daarnaast moeten zij ook hun complexe beleggingen
evalueren en waardering. Op al deze gebieden zijn de consultants van FRM actief en worden gezien
als experts op hun gebied. Hierbij spelen financiële instrumenten, modellen, actuariële kennis en
kennis van enterprise risk management een hoofdrol.
Jouw taken als Junior Quantitative Analyst Financial Risk Management
Als starter maak je deel uit van de talentpool en werk je op verschillende uitdagende opdrachten.
Door jaarlijks te kiezen voor een counselor kan je zelf veel sturing geven aan je ontwikkeling om een
steile leercurve te realiseren. Naast meedraaien op projecten, bereid je adviezen voor, analyseer je
marktgegevens en werk je voor een brede groep nationale en internationale klanten. Je werkt mee
aan de realisatie van projecten waarbij je veelvuldig deel uitmaakt van multidisciplinaire teams. Als
Quantitative Analyst maak je deel uit van deze pool waarbij jouw projecten meer nadruk zullen
leggen op de kwantitatieve en modelleringaspecten van onze opdrachten.
De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op onder andere; risk management strategie, risk
appetite, asset liability management, implementatie regelgeving, model governance & validatie,
trading & risico systemen, evaluatie externe managers, scenario generatie & stresstesten,
risico/return afwegingen, waarderingen en kapitaalmodellen.

Jouw profiel als Junior Quantitative Analyst Financial Risk Management
Als jij wordt uitgedaagd door de bovenstaande functieomschrijving en voldoet aan onderstaand
profiel, maken we graag kennis met jou!
 Je hebt 0 tot 2 jaar werkervaring;
 Een (bijna) afgeronde universitaire studie: Econometrie, Wiskunde, Natuurkunde of een bèta
studie met financiële affiniteit;
 Sterk cijfermatig inzicht;
 Ervaring met modelleren en programmeren;
 Sterke affiniteit met kapitaalmarkten, financiële instrumenten en risk management;
 Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 Een gedreven en flexibele teamspeler;
 Goede communicatieve eigenschappen;
 Ambitieus, zelfstandig, doortastend en goed in het presteren onder tijdsdruk;
 Analytisch en resultaat gericht, met oog voor kwaliteit.
Jouw Carrierepad
Onze financieel adviseurs winnen regelmatig prestigieuze onderscheidingen. Dat betekent dat je met
ambitieuze, hoog opgeleide collega’s werkt, vaak in multidisciplinaire en internationale teams. In
een open, informele, maar professionele bedrijfscultuur met veel ruimte voor innovatie en eigen
initiatief.
Binnen Financial Risk Management is het je en jij ook tegen de partners. Hierdoor zijn de lijnen kort
en word ook jij betrokken in de discussie. Het is een jong team waarin iedereen zijn eigen carrière
maakt. Stel veel vragen, denk mee met de business en buiten de gebruikelijke kaders. Durf
verantwoordelijkheid te nemen, laat zien wat je in je hebt. Een snelle doorgroei is voor toptalent
vanzelfsprekend. Natuurlijk helpen we je waar we kunnen, met een uitgebalanceerd
learningprogramma, een competentiemodel op maat en continue feedback. Daarnaast bieden we je
uitstekende arbeidsvoorwaarden die passen bij jouw ambitie en behoeften, zoals een leaseauto,
laptop, IPhone, onkostenvergoeding en een premievrij pensioen.
Interesse? Meer weten of solliciteren? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking. Of
mail je motivatiebrief, CV en cijferlijst naar Jikke van den Bergh, jvandenbergh@deloitte.nl Voor
vragen kun je contact opnemen met Jikke van den Bergh op telefoonnummer 06-10999372.
De sollicitatieprocedure bestaat uit een CV screening, een assessment en een drietal gesprekken.
Kijk ook eens op www.werkenbijdeloitte.nl.
Deloitte. De beste start van je carrière!

