Dossierbeheerder pre-post 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
Binnen de dienst « Mortgage Loans » (hypothecaire kredieten), zal uw missie er uit
bestaan de kredietdossiers op te volgen vanaf de acceptatie tot het verlijden van de akte,
de herscoring na herziening te behandelen, het uitwerken van de aktes en het opvolgen
van de administratie.
Sleuteltaken
Het opvolgen van de dossiers zowel voor de bpost bank kantoren als voor de makelaars.
Concreet betekent dit :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Contact opnemen met de notarissen voor de ondertekening van de aktes en de
administratieve opvolging ervan
Voorbereiden van de dossiers voor de externe partner
Overmaken van de dossiers naar onze partner – Stater
Verwerken van e-mails voor de dossiers in beheer en andere
Beantwoorden van de inkomende oproepen
Opvolgen van de administratie en verschillende documenten
Data input, rappels en opvolging van de dossiers
Herscoren van de dossiers na acceptatie

U bent geïnteresseerd in het domein van de hypothecaire kredieten en bent bereid er
meer over te leren om te kunnen evolueren in de functie.

Profiel
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Minimum Bachelor diploma of gelijkaardig door ervaring
Een eerste relevante ervaring in een soortgelijke functie is een troef maar geen
vereiste
U bent heel nauwkeurig en kunt uw taken organiseren en plannen alsook prioriteiten
stellen om op onvoorziene omstandigheden te kunnen reageren
U heeft een goede praktische kennis van het Nederlands en het Frans
U bent vertrouwd met Ms office (Excel, Word, Outlook)
U bent een teamplayer
U kunt met stress omgaan
U heeft een goede commerciële feeling

Wij bieden u een uitgebreide opleiding op het gebied van hypothecair krediet, van aanvraag
tot het verlenen van de akte. U maakt deel uit van een ervaren team dat u bij uw taken
zal helpen. Op termijn, mogelijkheid om te evolueren naar de functie van kredietanalist.
Wij bieden
► U krijgt de unieke gelegenheid om je ervaring te verbreden en te diversifiëren in een
dynamische en stimulerende werkomgeving, in volle evolutie;
► De mogelijkheid om verschillende opleidingen te volgen;
► Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen, in overeenstemming
met je ervaring;
► De mogelijkheid om regelmatig te telewerken;
► Deze fulltime jobaanbieding staat ook open voor 90% of 80% parttime;
► Een job in het hart van Brussel, in kantoren die gemakkelijk bereikbaar met het
openbaar vervoer;
► Bij bpost bank willen we vrouwen en mannen van alle leeftijden en van allerlei
achtergronden aantrekken;
► Meer informatie over ons: https://www.bpostbank.be/bpb/vacatures
Interesse?
Indien je geïnteresseerd bent in deze opportuniteit, solliciteer dan online!

