
Pensioenen is voor veel mensen geen dagelijkse kost en best ingewikkeld. Pensioenfonds 

Metaal en Techniek wil de bij het fonds aangesloten werknemers en werkgevers daar 

graag bij helpen. Onze PMT-pensioenconsulenten geven overal in Nederland voorlichting 

over onze pensioenregeling, bespreken de persoonlijke pensioensituatie met deelnemers 

en staan werkgevers met raad en daad bij als het gaat om hun pensioenvraagstukken.  

Zo zorgen we ervoor dat onze deelnemers in staat zijn om een goed onderbouwde keuze  

te maken over de inzet van hun opgebouwde pensioen.  

Het team pensioenconsulenten bestaat uit 15 enthousiaste consulenten, die regionaal of 

branchegericht werken. Het team maakt onderdeel uit van het bestuursbureau van PMT. 

Voor het team pensioenconsulenten zijn we op zoek naar een 

Pensioenconsulent voor de regio Deventer  
(bij voorkeur 40 uur beschikbaar, minimaal 32 uur)  

In deze functie:
•  Is je eerste aandachtsgebied het geven van voorlichting en informatie aan onze 

deelnemers over onze pensioenregeling- en producten;

•  Signaleer je relevante aandachtspunten en problemen van werkgevers en  

werknemers en bespreekt dit met je collega’s;

•  Draag je bij aan en creëer je draagvlak voor het beleid van Pensioenfonds  

Metaal en Techniek; 

•  Lever je met de markt- en productkennis die je opbouwt een bijdrage aan  

de verbetering van de  communicatie aan deelnemers;

•  Coördineer je klachten en leg je contacten met deelnemers vast in de daarvoor 

ontwikkelde systemen;

•  Bouw je relaties op met een breed scala aan stakeholders en onderhoud je deze. 

Wij vragen:
•  Minimaal hbo denk- en werkniveau en bij voorkeur een afgeronde opleiding  

op het gebied van financiële dienstverlening en/of verzekeringen; 

•  Actuele pensioenkennis; 

•  Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;  

•  In staat zijn om complexe analytische informatie te vertalen en uit te leggen  

in concrete en begrijpelijke inhoud; 

•  Een goede Nederlandse taalbeheersing, zowel in woord als schrift;   

•  Vaardig met Microsoft Office 365 is een pré. 

Competenties:
• Analytisch vermogen 

• Resultaatgerichtheid 

• Samenwerken 

• Nauwkeurigheid 

• Integriteit 

• Klantgericht 

Wij bieden:
• Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de mogelijkheid op een vast contract;

•  Een uitdagende functie in een dynamische organisatie waarin je samen met 

je collega’s mooie stappen kunt verwezenlijken bij een van de meest toonaangevende 

pensioenfondsen van Nederland;

•  We bieden je een marktconform salaris en marktconforme arbeidsvoorwaarden 

waaronder ruime opleidingsmogelijkheden, flexibele arbeidstijden, opname in  

het Pensioenfonds Metaal en Techniek en een extra jaarlijkse uitkering van 8,33%;

• Meer informatie over PMT kun je vinden op www.pmt.nl.

Over PMT  
PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. Het fonds werkt voor ongeveer 34.000 ondernemingen, waarin bijna 400.000 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 (ruim 700.000) en de personen die al een uitkering 

ontvangen (235.000) en het totaal aantal deelnemers is meer dan 1,4 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.

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) is het derde grote pensioenfonds van Nederland. Meer dan 1,4 miljoen mensen in Nederland bouwen  
en bouwden hun pensioen op of ontvangen elke maand een pensioenuitkering via PMT.   
 

Hoe kun je solliciteren?   
Spreekt deze vacature je aan en herken je jezelf in deze rol? Mail dan jouw motivatiebrief en CV voor 5 mei 2021 aanstaande naar HR via hr@pmt.nl. Voor inhoudelijke vragen over  

de functie kun je telefonisch terecht bij Marian Hemminga, Manager Pensioenconsulenten, via 070 319 84 75.  

De functie zal per direct zowel intern als extern geplaatst worden, waarbij een interne kandidaat bij geschiktheid voorrang zal hebben.  

Een uitgebreide pre-employment screening en een selectie-assessment maken onderdeel uit van deze procedure. De eerste ronde gesprekken staat gepland op 11 mei. 
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