
(Senior) analist midoffice staatsschuld- en schatkistbeheer 

Functieomschrijving 

Zoek jij een afwisselende functie over de volle breedte van het finance-vak? Dan kun je 

bij ons je hart ophalen. Als (senior) analist werk je op de afdeling Staatsschuld- en 

Schatkistbeheer, onderdeel van het Agentschap van het ministerie van Financiën in Den 

Haag. Hier werk je in een hecht team intensief samen met drie andere midoffice-

analisten die altijd voor elkaar klaarstaan. Samenwerking en afstemming zijn voor jou 

dan ook vanzelfsprekend.  

Qua taken en verantwoordelijkheden lijken we veel op een financiële instelling. Als 

midoffice-analist weet je onze eigen dealingroom in alle facetten te begrijpen en ga je 

graag in gesprek met onze dealers. Bijvoorbeeld over de achtergrond en pricing van de 

uitgevoerde transacties op de geld- en kapitaalmarkten. Deze gesprekken geven jou 

input voor de rapportages die je maakt voor onder andere het managementteam van het 

Agentschap. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het proces van collateral 

management. Hierbij zorg je voor een correcte afstemming van de dagelijkse margin 

calls met onze bancaire tegenpartijen. Je zoekt waar nodig waarderingsverschillen in de 

derivatenportfolio uit en weet als geen ander met tegenpartijen tot goede oplossingen te 

komen. 

We zijn als Agentschap en midoffice volop in ontwikkeling, met veel aandacht voor 

vernieuwing en innovatie. Dat geeft jou veel ruimte en vrijheid om zaken zelf vorm te 

geven. Je denkt bijvoorbeeld mee over het (verder) automatiseren van bestaande 

werkzaamheden. En je maakt samen met de afdeling de omslag naar een meer data 

gedreven manier van werken. Concreet betekent dit dat je bijdraagt aan de inrichting 

van een datawarehouse dat op dit moment wordt ontwikkeld.  

Wist je dat ons Agentschap de ambitie heeft om een expertisecentrum te worden? Hier 

ligt een mooie kans voor jou, want je levert een belangrijke bijdrage aan deze ambitie. 

Bijvoorbeeld door deel te nemen aan Agentschapbrede of directie overstijgende 

projecten. Denk aan projecten op het gebied van Know Your Customer, kredietrisico of 

de wisseling naar een andere benchmarkcurve. Met jouw kennis en ervaring ben je in 

deze projecten een deskundige gesprekspartner en weet je de belangen en standpunten 

van de midoffice te realiseren. Dat doe je door goed te luisteren en rekening te houden 

met de belangen van alle betrokkenen. Ook jouw vermogen om ideeën te vertalen naar 

concrete voorstellen kun je hierbij volop inzetten. 

Wil je eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan 

contact op met Robert Hester, hoofd afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer, via 06 - 

15 45 43 98. 

Functie-eisen 

 Je hebt ten minste hbo-niveau, bij voorkeur in een financieel-economische 

richting. 

 Je bent in het bezit van CFA en FRM, of bent bereid deze certificaten te behalen. 

 Je hebt ervaring met zowel internationale geld- en kapitaalmarkten als 

risicomanagement. 

 Je hebt ervaring met het maken van rapportages en analyses. 

 Je hebt bij voorkeur ervaring met de tools in de gehele data-pipeline om 

rapportages en analyses te maken. Bijvoorbeeld Power BI, R Studio, Python en 

SQL. 



 Je hebt ervaring met projectmatig werken; de concepten van agile en Lean Six 

Sigma zijn jou bekend. 

 Je zoekt graag de samenwerking met anderen op om samen de gewenste doelen 

te realiseren. 

 Je weet van aanpakken en neemt graag initiatief.  

 Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels. 

Overige arbeidsvoorwaarden 

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld 

(16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou 

passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er 

bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer 

jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan 

fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en 

loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire 

arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, 

volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald 

ouderschapsverlof. 

Ministerie van Financiën  
 

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland 

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het 

gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en 

plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed 

onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en 

verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over 

exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming. 

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag 

en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten 

leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste 

verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze 

economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle 

fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld 

brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken 

die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt 

en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet 

onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien. 

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor 

iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond 

Nederland. 

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor 

ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar 

maken wat we doen en hoe we dat doen. 

Lees meer over het ministerie van Financiën op 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie


Generale Thesaurie, het Agentschap, afdeling Staatsschuld- en 

Schatkistbeheer 

Het Agentschap is één van de vier directies van de Generale Thesaurie van het ministerie 

van Financiën. Het Agentschap is verantwoordelijk voor alle treasury-activiteiten van het 

Rijk en een belangrijke speler op de internationale financiële markten. We financieren en 

beheren de Nederlandse staatsschuld en fungeren als de ogen en oren van de minister 

van Financiën op de financiële markten. Daarnaast treden we op als interne bank voor 

het Rijk en aanverwante instellingen die ‘bankieren’ in de schatkist, en we zijn 

verantwoordelijk voor de betaalinfrastructuur van het Rijk. 

Het Agentschap bestaat naast de afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer (SSB) uit de 

afdelingen Beleid en Risicomanagement Staatschuld en Schatkist (BRS), Controlling, 

Accounting en Rapportage (CAR) en Cashmanagement en Kapitaalmarktoperaties (CMK). 

Voor de eerstgenoemde afdeling zoeken wij een (senior) analist midoffice. 

Meer informatie over het Agentschap vind je op www.dsta.nl. Meer informatie over het 

ministerie van Financiën vind je op www.rijksoverheid.nl. 

Afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer 

Binnen het Agentschap vervult de afdeling SSB de backoffice- en midoffice-taken zoals 

die binnen een financiële organisatie voorkomen. De afdeling SSB bestaat uit veertien 

collega’s die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beheer van de staatsschuld, het 

afwikkelen van financiële transacties, het opstellen van de leningsvoorwaarden en het 

verrichten van betalingen. In aanvulling hierop signaleert en rapporteert de afdeling 

midoffice over de naleving van de gestelde (financiële) risicokaders (limieten en 

benchmarks).  

Verder draagt SSB bij aan de inrichting en de werking van de betaalinfrastructuur van 

het Rijk. SSB verwerkt de geld- en informatiestromen ten aanzien van de schatkist en de 

daaraan gelieerde instellingen. Dit omvat het proces van prognosticeren van de 

rijksuitgaven en -ontvangsten tot het reguleren van de rekening van de schatkist bij De 

Nederlandsche Bank. 

Bijzonderheden 

 We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf 

volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond 

Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, 

achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. 

Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, 

gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de 

behoeften uit onze samenleving. 

 Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte 

welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook 

open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-

sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in 

een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken. 

 De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland in de week van 14 tot 18 

februari 2022. Vanwege de coronamaatregelen voeren we de gesprekken digitaal. 

 De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Dit 

betekent dat er ook sprake kan zijn van een aanloopschaal. 

 Bij het vervullen van deze functie word je aangewezen als insider op grond van de 

Insiderregeling Financiën 2017. Met het oog op het verbod op handel met 

voorkennis en het voorkomen van financiële belangenverstrengeling, is het bezit 



van en/of de handel in effecten (zoals aandelen en obligaties) van sommige 

ondernemingen niet toegestaan.  

 Als gevolg van COVID werk je in overleg zowel op afstand (thuis) als op de 

standplaats (Korte Voorhout, Den Haag). 


