Het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) zorgt voor de oudedagsvoorzieningen van
meer dan 1 miljoen mensen. Laagdrempelige en heldere communicatie is dan ook één van
de belangrijke ambities van het fonds. Vind jij het een uitdaging om samen met je collega’s
het communicatiebeleid op te stellen en te zorgen voor een effectieve uitwerking van het
beleid naar communicatie-instrumenten? En houd je ervan om dat in brede
samenwerkingsverbanden te doen? Dan is deze functie echt iets voor jou.
PMT is gevestigd in Den Haag. Het bestuursbureau dat het bestuur van PMT ondersteunt, is
volop in ontwikkeling en heeft grote ambities in een uitdagende tijd. Hierbij speelt het
communicatieteam een grote rol. Momenteel zijn wij op zoek naar versterking in de functie
van:

Adviseur pensioencommunicatie
(minimaal 32 uur per week)

Adviseren, implementeren en regisseren
Het communicatieteam van PMT houdt zich bezig met reputatiemanagement, woordvoering,
pensioencommunicatie en beleggingscommunicatie. Het team stelt beleidsplannen,
jaarplannen en deelplannen op en draagt samen met uitvoeringsorganisatie MN zorgt voor
een effectieve en efficiënte uitvoering daarvan. PMT werkt op het gebied van communicatie
nauw samen met het Pensioenfonds voor de Metalektro (PME).
Als adviseur pensioencommunicatie ben je samen met de adviseur van PME de verbindende
factor in pensioencommunicatie tussen fondsen en uitvoerder. Je adviseert samen met je
collega’s het bestuur over het strategisch communicatiebeleid van PMT, je stelt jaarplannen
op waarin je het beleid vertaalt naar inzetbare communicatie-instrumenten en je houdt regie
op de uitvoering daarvan, waarbij afstemming en samenwerking sleutelwoorden zijn.
Je rapporteert direct aan de directeur van het bestuursbureau.
Plannen, organiseren en tot uitvoering brengen, gaan je van nature goed af
Als adviseur pensioencommunicatie ben je goed in plannen & organiseren en weet je tijdig te
sturen op resultaten. Je hebt een goed ontwikkelde overtuigingskracht en weet het juiste
moment te vinden om bepaalde zaken aan te pakken. Samenwerken is voor jou
zelfsprekend om tot goede resultaten in de pensioencommunicatie te komen.
Ben jij dit?
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en heb je daarnaast:
• Een HBO+ werk- en denkniveau;
• aantoonbare ervaring in een bestuurlijke / of anderszins complexe omgeving zoals de
pensioensector of financiële dienstverlening;
• aantoonbare ervaring met het coördineren van projecten of processen op het gebied
van (pensioen)communicatie of communicatie in de financiële dienstverlening.
Wat bieden we jou?
Wij bieden jou een uitdagende functie waarin er samen met je collega’s nog mooie stappen
te verwezenlijken zijn bij een van de meest toonaangevende pensioenfondsen van
Nederland. De organisatie is dynamisch en wij bieden jou marktconforme
arbeidsvoorwaarden waaronder ruime opleidingsmogelijkheden en flexibele arbeidstijden.
Meer informatie over PMT kun je vinden op www.bpmt.nl.

Hoe kun je solliciteren?
Spreekt deze vacature je aan en herken je jezelf in deze rol? Mail dan uiterlijk vrijdag 4
oktober 2019 a.s. jouw motivatiebrief, CV en bij voorkeur een salarisindicatie naar HR via
hr@bpmt.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij Rob van der Want via
rob.van.der.want@bpmt.nl en/of 06 534 88 917. Een uitgebreide pre-employment screening
en een assessment maken onderdeel uit van deze procedure. De eerste ronde gesprekken
staan gepland in week van 14 oktober 2019.
Over ons:
PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. Het fonds werkt voor ongeveer
34.000 ondernemingen, waarin bijna 420.000 werknemers op dit moment een pensioen
opbouwen. Tel daarbij op de deelnemers die niet langer een pensioen bij het fonds
opbouwen, maar dat voorheen wel deden (rond 674.000) en de personen die al een uitkering
ontvangen (219.000) en het totaal aantal deelnemers is meer dan één miljoen. De klanten
van Pensioenfonds Metaal en Techniek zijn de werkgevers en werknemers in de volgende
branches:
• metaalbewerking • loodgieters- en fitters; • centrale verwarming; • elektrotechniek; •
carrosseriebouw; • autoschadeherstel • garages; • motorenrevisie; • reparatie
kantoormachines; • goud- en zilvernijverheid; • galvaniserende industrie; • rijwielen; •
modelmakers; • isolatie; • diamantindustrie; • koeltechniek.

