We zijn op zoek naar een (m/v/x):

Product Manager POZ

Amonis is het op één na grootste pensioenfonds van België. Reeds 50 jaar stelt de
organisatie haar ervaring ten dienst van alle zorgverleners en vrije beroepen. Meer dan
28.000 leden vertrouwen op Amonis voor het beheer van hun sociale voordelen RIZIV en
VAP. Voor het hoofdkantoor te Brussel zijn we op zoek naar een Product Manager POZ.

Functie
1. Administratief beheer van de contracten in het product POZ
(PensioenOvereenkomst voor Zelfstandigen).
U beheert de contracten van de aangeslotenen tijdens de drie contractfasen:
• Bij de aansluiting: technische bijstand in de offertefase en de uitgifte van de
contracten.
• Beheer tijdens de levensperiode van het contract: beheer van het premieincasso, beheer van de rekeningen alsook aanpassingen van contracten en
geven van informatie aan aangeslotenen en aan de pensioenconsulenten.
• Beheer van de overlijdens en pensioenen: u ontvangt de aanvragen tot
uitkering van renten of kapitalen. Desgevallend voert u de communicatie
naar de aangeslotenen of hun erfgenamen betreffende ontbrekende
documenten of bijkomende gegevens. Na goedkeuring van de dossiers
genereert u de betalingsopdrachten.
• Optreden als back-up voor de producten VAPZ en IPT voor Zelfstandigen.
2. Betalingsbeheer
U staat in voor het opstellen, de controle, de uitvoering en de rapportering van de
maandelijkse uitbetaling van de renten en kapitalen Pensioen en overlijden. U
coördineert deze met de afdeling finance/accounting.
3. Controle en rapportering
U staat in voor de controle op het beheer en de betalingen met betrekking tot de het
product POZ en rapporteert hierover aan de Operations Manager. Deze rapportering
omvat onder meer het opstellen van statistieken en rapporten met betrekking tot
portefeuille, het aantal aangeslotenen, het aantal contracten en de mutaties hierin.
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4. . Informatie, projectbeheer en dienstbetoon
U staat in voor de informatieverstrekking met betrekking tot het product POZ.
U bent de centrale persoon voor vragen betreffende de inhoud van de algemene
en bijzondere voorwaarden, de contracten, alsook de basisfiscaliteit in
samenwerking met de juridische dienst.
U beantwoordt vragen van bestaande en toekomstige klanten maar voorziet ook
in interne informatiesessies voor de medewerkers vooral in het kader van continue
opleiding in geval van belangrijke veranderingen. Als beheerder voor de producten
POZ bent u tevens verantwoordelijke voor het geven van adviezen inzake
verbetering van de processen en stuurt u projecten betreffende de aanpassing van
processen en procedures, in het bijzonder in het kader van de continue ICT
ontwikkelingen.

Profiel
Wij zijn op zoek naar een man/vrouw die gemotiveerd is om in een kleine organisatie
(40-tal medewerkers) met een zeer vlakke organisatiestructuur ondernemend en
enthousiast te fungeren. U rapporteert hierbij rechtstreeks aan de Chief Operations
Officer. U bent klantgericht met zin voor verantwoordelijkheid, een teamplayer, u heeft
de nodige dosis zelfkritiek en gaat voor zelfontwikkeling van en binnen de
onderneming.
U hebt een Bachelor of Masterdiploma, met ervaring inzake financieel beheer en/of
betalingenbeheer. Ervaring in het beheer van VAPZ/IPT/POZ of levensverzekeringen is
zeker een meerwaarde.
Tweetaligheid (FR/NL) is vereist. Wat betreft informaticakennis is een goede praktische
kennis van MS Office een must, waarbij Excel een prioriteit is. Kennis van MS Access,
relationeel databasebeheer (SQL, …) en VBA zijn pluspunten. Meer specifiek is een
voorkennis van tweede pijlerpensioenen voor zelfstandigen (WAPZ) en het hieraan
verbonden fiscaal stelsel mooi meegenomen.

Ons aanbod
Wij bieden een aangename werkomgeving in een kleine organisatie met veel flexibiliteit
en een competitieve verloning, waarvan diverse extralegale voordelen deel uitmaken.

Lut Vandenneucker
de Jamblinne de Meuxplein 4
1030 Brussel
lut.vandenneucker@amonis.be

