Product Manager – Hypothecaire Kredieten (v/m/x)
bpost bank is gegroeid uit een 50/50-samenwerking tussen bpost en BNP Paribas
Fortis en wordt volledig autonoom bestuurd op basis van gelijkwaardigheid tussen
beide aandeelhouders.
bpost is de exclusieve verdeler van de producten die door bpost bank op de markt
worden gebracht. Daarnaast kunnen wij rekenen op de knowhow van de
bankengroep BNP Paribas voor het ontwikkelen en lanceren van onze producten.
Sinds haar ontstaan in 1995 is bpost bank een volwaardige bank geworden die een
volledig gamma eenvoudige bank- en verzekeringsproducten aanbiedt. Al van in het
begin heeft ze ervoor gekozen om een bank met een menselijk gelaat te zijn, een
bank waar iedereen welkom is.
bpost bank beheert momenteel voor meer dan 10 miljard euro aan activa voor
rekening van meer dan 1,1 miljoen klanten.

Missie
De missie van een Product Manager bij bpost bank bestaat uit het meewerken aan
de realisatie van het strategische Marketing Plan door het optimaliseren van het
productaanbod en de commerciële aanpak van deze producten.
Concreet betekent dit: het huidige gamma beheren en nieuwe producten lanceren,
het opvolgen en ontwikkelen van het domein, zowel kwantitatief als kwalitatief en de
nodige initiatieven nemen om dit domein steeds naar een hoger niveau te brengen.
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✓

✓

✓
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U volgt de productenportefeuille op en helpt mee aan de verdere ontwikkeling
ervan, afgestemd op de strategie van de Bank en de behoeften van de klant. Het
gaat hier zowel om de ontwikkeling van nieuwe producten als om de opvolging
van bestaande producten waarbij verwacht wordt nieuwe toepassingen of een
nieuwe aanpak voor te stellen.
U volgt de markt inzake kredieten: commerciële resultaten, marktaandelen,
rentabiliteit, concurrentie en ontwikkelingen. U waakt over de concurrentiepositie
op de markt en doet voorstellen aan de Directie om de positie van bpost bank
verder te versterken.
Je bent verantwoordelijk voor de prijsstelling en winstgevendheid van de
verschillende producten in de verschillende distributiekanalen. Je volgt de
parameters op en doet voorstellen om de bijdrage van kredieten in het resultaat
van de bank te optimaliseren.
U werkt in overleg met de afdeling Sales en met bpost/Krefima om ervoor te
zorgen dat de voorgestelde oplossingen in lijn zijn met de specificiteiten van het
netwerk.
U werkt mee aan het opstellen van technische lastenboeken in samenwerking
met de business analisten.
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✓

U staat in voor een correcte en tijdige informatieverspreiding over het product en
de specificiteiten.
U werkt mee aan de ontwikkeling van de communicatie over de verschillende
producten (brochure, inhoud website bpost bank, commerciële acties…): nota’s,
tarieven, news… schrijven m.b.t. kredieten.
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U heeft een masterdiploma in een economische of marketing richting of een
gelijkwaardige ervaring.
U heeft een zeer gedegen kennis van hypothecaire kredieten.
Pluspunten voor deze functie zijn:
o U heeft ervaring in Retail Banking
o U heeft ervaring in product management en in het opzetten van projecten
in het bancaire domein;
U heeft het projectbeheer van A tot Z op een autonome en gestructureerde
manier onder de knie, en kan in deze context werken met diverse interne of
externe partners.
U legt gemakkelijk contacten en bent van nature creatief. U kan uw ideeën vlot
en op gestructureerde wijze overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk.
U beheerst perfect één van de landstalen en heeft een uitstekende praktische
kennis van de andere landstaal. U heeft een goede kennis van het Engels
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Als Product Manager Hypothecaire Kredieten bij bpost bank, maakt u deel uit
van een snelgroeiende moderne bank en krijgt u de kans om bij te dragen aan
de toekomstige ontwikkeling ervan;
U krijgt de unieke kans om uw ervaring te verbreden en te diversifiëren in een
dynamische en stimulerende werkomgeving, in volle evolutie, met direct zicht op
alle werkzaamheden en activiteiten van de Bank;
De mogelijkheid om verschillende opleidingen te volgen;
Een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extralegale voordelen, evenredig met
uw ervaring;
De mogelijkheid tot telewerken;
Een baan in het hart van Brussel, in moderne kantoren, gemakkelijk bereikbaar
met het openbaar vervoer en zeer dicht bij het winkelcentrum;
Bij bpost bank willen we vrouwen en mannen van alle leeftijden aantrekken met
verschillende achtergronden en met hun eigen ervaring.
Meer informatie over ons: https://www.bpostbank.be/bpb/vacatures

Interesse?
Indien je geïnteresseerd bent in deze opportuniteit, stuur dan je kandidatuur (CV en
motivatiebrief) naar jobs@bpostbank.be!

