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Risk Management Analyst 
 

Welkom bij Yuzzu 
Onze slogan is verrassend vlot verzekerd . Dat geldt evengoed voor je carrière bij Yuzzu, de Belgische 
marktleider in directe verzekeringen. Als nieuwe medewerker verwelkomen we jou immers in een 
verrassend vlotte en dynamische werkomgeving, waar we altijd klare taal spreken en onze beloftes 
nakomen. Zonder kleine lettertjes, en met de glimlach. 
 
Ons hoofdkantoor bevindt zich op de Tour & Taxis site in Brussel, en ondertussen maakt ook telewerken 
deel uit van onze bedrijfscultuur. Dat betekent dat iedere medewerker kan kiezen of hij/zij op kantoor of 
van thuis uit werkt. Wil je thuis werken, dan zorgen wij natuurlijk voor de nodige technologische uitrusting 
en aangepaste financiële vergoeding, en verwachten we van jou dat de kwaliteit en kwantiteit van je werk 
even goed blijft. Voor bepaalde gelegenheden (teamvergaderingen, evenementen, opleidingen, …) wordt 
er wel gevraagd om aanwezig te zijn op kantoor. In eerste instantie zal je voornamelijk op één van onze 
bedrijfslocaties worden verwacht om ons goed te leren kennen en je helemaal in te werken in je functie. 
Samen met je leidinggevende wordt er dan besproken wanneer je kan thuiswerken.  
 
Wil jij jouw energie en talent in een verzekeringsbedrijf in volle groei investeren? Bekijk dan snel deze 
vacature en stel je kandidaat door je cv en motivatiebrief te versturen naar recruitment@yuzzu.be!  
 
Yuzzu is momenteel op zoek naar een Risk Management Analyst te Brussel. 
 

Wat is je functie? 

Yuzzu is een van de weinige Belgische marktspelers die over een door de Nationale Bank gevalideerd 
intern risicobeheermodel beschikken. 
 
Binnen het departement Risk Management neem je actief deel aan de ontwikkeling en de uitvoering van 
risicobeheer, in het kader van de regelgeving Solvency 2, betreffende het prudentieel toezicht op 
verzekeringsondernemingen, alsook IFRS 17. Je missies zullen je leiden tot het beheersen van de 
technische, reglementaire en boekhoudkundige omgeving van verzekeringskwesties. 
 
Je zal dus : 
 

 Gebruik maken van de Groepstools om de SCR-bedragen van het interne model te berekenen voor 

zowel markt- en kredietrisico’s, als risico’s niet-leven en dus: 

 Deelnemen aan risk assessments in verband met de verschillende P&C risico's 

(Reserves, Premium) 
 Berekenen van de STEC onder Remetrica, Ara en Eframe 

 Actief meewerken aan het opstellen en uitvoeren van regelgeving, met name op het gebied van 

rapportage, zoals: suitability notes, ORSA, het interne modelvalideringsrapport (bedoeld om aan 
de regulator aan te tonen dat het interne model van de AXA-Groep lokaal van toepassing is), 

RSR, SFCR, … 

 Indicatoren opstellen rond Risk Appetite van Yuzzu 
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 Onderliggende studies van herverzekering uitvoeren (Reinsurance Approval Process, Risk 

Assessment in verband met atypische schadegevallen) 
 Opstellen van op risico gebaseerde metrieken die worden gebruikt voor de productie van use 

tests 

 Ondersteuning bieden aan de Risk Manager om een tweede opinie te geven de 

producten/tarieven en de reserves 
 Veranderingen voortbrengen in de solvabiliteitsratio over de horizon van het strategisch plan  

 Presentaties maken die gebruikt worden tijdens STEC clearances (Risk P&C + Active Risk + 

Operational Risk + kredietrisico) 

 Alle studies en testen, met behulp van de Groepstools, uitvoeren die bestemd zijn voor de 
regulator, de externe, van de Groep of interne auditeurs. 

 Doorgaan met het verbeteren en ontwikkelen van het interne risicobeheersingsmodel. 

 

Wat is je profiel? 

 Je hebt een Master in Actuariaat, Wiskunde, Fysica, Economie met oriëntatie Finance of 
gelijkwaardig en je beschikt over een relevante professionele ervaring (3 jaar min.) 

 Een uitgesproken gretigheid voor de problematieken van Risk Management in verband met de 
business is onmisbaar 

 Kennissen over prijzen en P&C risicodekking vormen een belangrijke troef 
 Je bent flexibel ingesteld, in staat te werken in een omgeving die snel evolueert en je bent 

stressbestendig 
 Je beschikt over reële kwaliteiten met betrekking tot analyse, synthese en communicatie 
 Je beheerst basistools zoals Excel, Word, PowerPoint en je hebt een goede kennis van 

programmeren (SAS, R, Python, …) 
 Je beheerst perfect het Nederlands of het Frans, met een grondige schriftelijke en mondelinge 

kennis van het Engels 
 

Wat is ons aanbod? 

We bieden je het volgende: 
 

 Een competitief salaris, aangevuld met extralegale voordelen  

 Een gemoedelijke werksfeer en een aangename werkomgeving 
 Autonomie op maat van je competenties 

 Continue vorming en coaching, als waarborg van een investering op lange termijn voor de 

kandidaat die we voor deze functie weerhouden 

 

Wie is Yuzzu? 
Yuzzu is de Belgische marktleider in directe verzekeringen en maakt deel uit van een van de grootste 
financiële groepen ter wereld, de AXA-groep. Onze 170 medewerkers zetten zich dagelijks in om onze 
klanten en partners een kwalitatieve en persoonlijke service te garanderen.  
 
We blijven een bedrijf op mensenmaat. Zowel in de hoofdzetel op de site van Tour & Taxis te Brussel als 
in de 6 shops verspreid over het hele land heerst de informele en familiale sfeer van een jonge 
onderneming in bloei.  
 
We investeren dan ook volop in onze medewerkers en in de kwaliteit van de onderlinge relaties. Want 
enkel met een hecht team kunnen we de dagelijkse uitdagingen omzetten in innoverende en doeltreffende 
oplossingen voor onze klanten. Wil jij deel uitmaken van ons team? Solliciteer dan nu! 


