
 

 

 

Functieomschrijving secretaris bestuursbureau  
 
Pensioenfonds Notariaat 
32 – 40 uur per week 
Standplaats: Den Haag-Centrum 
 

Wie zijn wij 

Pensioenfonds Notariaat heeft de belangrijke rol om voor ruim 29.000 deelnemers een adequaat 

pensioen te verzorgen. Het fonds verzorgt de pensioenen van notarissen, kandidaat-notarissen en 

medewerkers in het notariaat en houdt zich bezig met de communicatie naar betrokkenen, int de 

pensioenpremies, beheert de pensioengelden en keert de ingegane pensioenen uit.  

 

Wat ga je doen  

 Je hebt bij het fonds een spilfunctie binnen het bestuursbureau als proactieve sparringpartner 

voor het management en je collega’s.  

 Je bent medeverantwoordelijk voor activiteiten rondom ondersteuning van de Balans 

Management Commissie en de Risicomanagementcommissie. 

 Je geeft invulling aan de verwachtingen van het bestuur en weet vanuit vakkennis en ervaring alle 

facetten van balansmanagement en risicomanagement te doorgronden. 

 Je ondersteunt bij de voorbereiding van de notities voor de diverse commissies van het fonds.  

 Je bewaakt de rolverdeling en vastlegging van taken en verantwoordelijkheden voor de 

verschillende gremia rondom balansmanagement en risicomanagement, onder andere door het 

(mede) opstellen en bewaken van de vergaderagenda van het fonds. 

 Je bewaakt de actiepunten vanuit de commissies en zorgt dat deze opgepakt of doorgezet 

worden. 

 

Wat vragen we van je 

Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau en bij voorkeur enkele jaren ervaring in de 

pensioensector. Bij deze functie passen uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden en de 

volgende competenties: resultaat-, kwaliteit- en klantgerichtheid, vakkundigheid, flexibiliteit en 

gericht op samenwerken.  

Wat bieden we 

Pensioenfonds Notariaat biedt goede arbeidsvoorwaarden en bijbehorende voordelen. Het betreft 

een functie van 32-40 uur per week. We bepalen dit in overleg met jou. Gestart wordt met een 

jaarcontract. Na wederzijds tevredenheid wordt dit omgezet naar een vast contract. Verdere 

elementen zijn: 

 Een marktconform salaris 

 Geen eigen bijdrage voor jouw eigen pensioenregeling 

 216 uren verlof (o.b.v. fulltime werken) 

 8% vakantiegeld 

 Laptop en tablet 

 Flexibele werktijden 
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 Een goede thuiswerkplek 

 Hybride werken, voor meer balans tussen werk en privé  

 Mogelijkheid om gratis te parkeren  

 Reiskostenvergoeding  

 Een leuk en enthousiast klein team, dat graag samenwerkt 

 

Met wie en waar ga je werken 

Je komt te werken op het bestuursbureau van Pensioenfonds Notariaat. Je standplaats is in het 

centrum van Den Haag, tussen Station Hollands Spoor en het Centraal Station in; een prachtige 

locatie. Hier werk je samen met een klein team van professionals die elkaar helpen en versterken. Er 

wordt hard gewerkt, maar met plezier en humor. Op maandagen is iedereen op kantoor, de overige 

werkdagen worden afgewisseld met thuiswerkdagen. 

  

Word jij onze nieuwe collega? 

Ben je enthousiast over de vacature? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Wij zijn 

benieuwd naar wie je bent, wat je beweegt en wat jij kunt bijdragen in deze functie bij 

Pensioenfonds Notariaat. Voor vragen kun je terecht bij Total Solutions, Nora de Groot, op 

telefoonnummer 020 530 43 80 of e-mail nora@ts.eu. 
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Over Pensioenfonds Notariaat 

 

Pensioenfonds Notariaat bestaat sinds 1 maart 2017, na een fusie tussen Stichting 

Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat (SBMN) en Stichting Notarieel 

Pensioenfonds (SNPF). Pensioenfonds Notariaat heeft de belangrijke rol om voor ruim 29.000 

deelnemers een adequaat pensioen te verzorgen. Het fonds verzorgt de pensioenen van notarissen, 

kandidaat-notarissen en medewerkers in het notariaat en houdt zich bezig met de communicatie 

naar betrokkenen, int de pensioenpremies, beheert de pensioengelden en keert de ingegane 

pensioenen uit. Het fonds heeft een belegd vermogen van ongeveer 3 miljard. Het fonds kent een 

partitair bestuur van 8 leden en een technisch voorzitter. In het bestuur hebben vertegenwoordigers 

van werknemers en werkgevers, een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden en 

onafhankelijk deskundigen zitting. Verder kent het fonds een raad van toezicht en een 

verantwoordingsorgaan.  

 

Missie  

 

Pensioenfonds Notariaat voert - in opdracht van sociale partners - de collectieve pensioenregelingen 

uit voor de (toegevoegd) notarissen, kandidaat-notarissen en medewerkers in het notariaat. Het 

fonds streeft ernaar dit op een solide en transparante wijze te doen, waarbij het belang van de 

deelnemers, ex-deelnemers en pensioengerechtigden centraal staat in ons denken en doen. 

 

Visie 

 

De pensioenregelingen worden op kritische en eigentijdse wijze uitgevoerd, gericht op het behalen 

van een zo goed mogelijk pensioenresultaat en met betrokkenheid van alle belanghebbenden van 

het fonds. Deelnemers, ex-deelnemers en pensioengerechtigden bij Pensioenfonds Notariaat hebben 

helder zicht op hun pensioensituatie. 


