Betere en meer op feiten gebaseerde beslissingen nemen begint met inzicht. Het
Waarborgfonds voor Sociale Woningbouw ziet daar het belang van in en zoekt daarom een

Medior/senior Risk modeller (36 uur)
--- We might have opportunities for non Dutch speaking people (only in this specific field).
For more information, contact us (see below) --Wie ben jij?








Je bent in het bezit van een master of PhD met een grote analytische of kwantitatieve
component (bijvoorbeeld econometrie, AI, financiële wiskunde, of natuurkunde);
Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van (krediet)risicomodellering;
Ervaring met Alteryx, VBA, of tools als Matlab / Python / R is een pré;
Het vermogen tot onderzoeken, je kunt complexe vraagstukken terugbrengen tot de
kern;
Je bent nieuwsgierig naar de ontwikkelingen binnen je vakgebied en gedreven om het
verschil te maken met je team;
Je werkt graag in teamverband, waarbij de verschillende ideeën en perspectieven
worden meegenomen in het werk;
Je bent innovatief, ondernemend en deinst niet terug voor het uitdagen van de status
quo.

Werk met impact!
Als risk modeller bij WSW werk je met impact aan de financiële stabiliteit van de sector
woningcorporaties. Met een klein enthousiast team ‘manage’ je zowel de 80 miljard aan
vermogen waarvoor WSW een borg heeft afgegeven als onze triple A rating van Moody’s en
S&P. Je faciliteert daarmee corporaties met de uitvoering van hun kernactiviteit: bouwen en
beheren van sociale huurwoningen. Daarmee heb je impact op het leven van ruim 2 miljoen
Nederlanders die van een sociale huurwoning afhankelijk zijn.
Hoe ziet je werk eruit?
Je bent betrokken bij geavanceerde analyses op actuele ontwikkelingen (zoals de grote
nieuwbouw- en verduurzamingsopgave), aanpassingen in het zekerheidsstelsel en het
resolutiemechanisme van de sector, de nieuwste inzichten vanuit Basel IV, en het verschaffen
van inzicht aan bijvoorbeeld belangenorganisaties of de overheid.
Je werkt in een divers team van onder andere risico-analisten en informatiemanagers in een
werkomgeving die sterk in beweging is. Daarbij heb je regelmatig te maken met externe (IT of
risk) consultants, (wetenschappelijke) onderzoekers, beleids- en toezichtmedewerkers van
organisaties in de sector, of begeleid je bijvoorbeeld de afstudeeropdracht van een student.
Het aandachtsgebied ‘kwantitatief risicomanagement’ waarin je komt te werken gaat binnen
WSW de komende jaren sterk groeien. En jij groeit daar in mee! Met je expertise op het
gebied van modellering, business intelligence en financiële risico’s werk je samen aan
uitdagende en complexe vraagstukken.
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Wat bieden we je?

Bij WSW sta je aan het roer van je eigen loopbaan. Als risk modeller werk je in een dynamisch
team van hoog opgeleide medewerkers. Persoonlijke en professionele groei staan centraal.
Je werk is gevarieerd. Je kunt rekenen op solide arbeidsvoorwaarden die zijn opgesteld met
aandacht voor jouw groei en flexibel werken en leven. Bovendien bieden we je:












Een open werksfeer; waarin jouw persoonlijkheid, talenten en ideeën er toe doen.
Een kennisorganisatie waarbij je zowel kunt leren van, als uitgroeien tot, een top
specialist;
Veel trainingen, zowel gericht op soft skills als vakinhoudelijk;
De mogelijkheid om een relevante (risicomanagement)opleiding te volgen zoals
bijvoorbeeld FRM of data science;
Een centraal gelegen kantoor dat zowel met de auto als met het OV uitstekend
bereikbaar is;
Flexibel werken (thuis werken gedeelte van de week mogelijk);
Teamevents;
Coaching en oog voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
Een 36-urige werkweek (32 uur bespreekbaar);
Leuke collega’s;
Surface, iPhone.

Wie zijn we?
Bij ons werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan
de financiering van sociale woningbouw in Nederland. WSW heeft onafhankelijkheid,
deskundigheid en betrokkenheid hoog in het vaandel staan.
Het Waarborgfonds voor Sociale Woningbouw (WSW) staat borg voor de aflossings- en
renteverplichtingen van woningcorporaties, waardoor corporaties voor de financiering van hun
sociale woningbouw toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen de laagst mogelijke kosten.
De door WSW geboden zekerheidsstructuur geniet het vertrouwen van gemeenten,
rijksoverheid en financiers. Bij WSW werken momenteel ongeveer 60 medewerkers, met groei
in het aandachtsgebied waar jij komt te werken.
Meer weten of reageren?
Wil je meer weten over ons of over de functie neem dan contact op met Remco Swart (0650820292).
Met vragen over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij de afdeling P&OO, 035-5286400.
Wil je reageren? Stuur dan je motivatiebrief met je CV naar vacatures@wsw.nl. Je hoort dan
snel van ons.
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