EY Actuarissen zoekt een student voor een scriptiestage
Sta jij op het punt je scriptie te gaan schrijven, maar ben je nog op zoek naar interessant onderwerp en wil je tegelijkertijd jouw
vakinhoudelijke kennis in de praktijk brengen? Dan is deze functie als scriptiestagiair wellicht iets voor jou!
EY
EY Financial Services Organisation (FSO) is de groep binnen EY waarin wij de adviesdiensten voor onze klanten in de financiële
dienstverlening hebben gebundeld. Wij adviseren over verbetering van prestaties en processen, risicomanagement,
informatiemanagement en –technologie en financieel risicomanagement. FSO heeft wereldwijd zowel een sterke positie in
Assurance als in Advisory. Wij willen deze positie gebruiken om de groei in de Nederlandse markt te versterken.
Actuarissen
EY Actuarissen (EYA) is de grootste actuariële adviesgroep bij een multidisciplinaire dienstverlener. Binnen Actuarissen zijn
enthousiaste en gedreven adviseurs werkzaam, voor wie kwaliteit en integriteit vanzelfsprekende kernwaarden zijn. Onze
werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen van ondernemingen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken,
asset managers en particulieren bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van insurance services, asset risk management
en employee benefits.
De onderwerpen zijn breed. Wij adviseren over financiële vraagstukken, bijvoorbeeld de inrichting en waardering van financiële
producten en derivaten, risk measurement en management en capital measurement en management. Wij nemen deel aan EY
audit teams en zijn certificerend actuaris van verzekeringsmaatschappijen (leven, schade en zorg) en pensioenfondsen. Ook
adviseren wij pensioenfondsen en ondernemingen over risicomanagement voor pensioenen, (nieuwe) pensioenregelingen en de
berekening van pensioenverplichtingen of optiebeloningen in de jaarrekening.
Beschrijving scriptie-onderwerp
Verzekeraars hebben te maken met verschillende risico’s. Risicomanagement is dan ook een cruciaal onderdeel van de
bedrijfsvoering. Risicomanagement helpt om te zorgen dat verzekeraars ten alle tijden over genoeg kapitaal beschikken om aan
hun (toekomstige) verplichtingen te kunnen voldoen.
Solvency II is een omvangrijk project om de Europese richtlijnen voor het verzekeringsbedrijf te herzien. Dit heeft gevolgen voor
(Europese) verzekeraars en het toezicht vanuit nationale toezichthouders (zoals DNB in Nederland), omdat de Europese regels
neerslaan in de nationale wetgeving. Het Solvency II project moet leiden tot een nieuw solvabiliteitsraamwerk waarin de
financiële eisen beter de risico’s weerspiegelen die de verzekeraars lopen. Met Solvency II krijgt het toezicht op de risico’s die een
verzekeraar loopt (en de beheersing van die risico’s) een meer centrale rol.
De Solvency II-vereisten leggen beperkingen op aan de mate waarin de verzekeraar risico’s loopt. Echter, in het algemeen
betekent minder risico ook minder rendement.

Probleemstelling:

“Hoe kan een verzekeraar haar balansposities optimaliseren, met als doelstelling het maximeren van winst, rekening houdend
met de Solvency II-vereisten?”
Profiel
Ben je gedreven, leergierig, analytisch en adviseer je liever dan dat je wordt geadviseerd? En ben je daarnaast gefascineerd door
optimalisatie-vraagstukken en de vertaalslag naar de praktijk? Dan heb jij de instelling die wij zoeken. Wij zijn op zoek naar een
student in de laatste fase van de bijvoorbeeld de studie verzekeringskunde, Business Analytics, of econometrie.
Programmeerervaring is een pré.
Contact
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Annemieke Besuijen, Recruiter, tel: 06 21251394.

