Credit Risk Officer (f/h/x)

Mijn toekomstige werkomgeving
bpost bank is gegroeid uit een 50/50-partnership tussen bpost en BNP Paribas Fortis en
wordt volledig autonoom bestuurd op basis van gelijkwaardigheid tussen beide
aandeelhouders.
bpost is de 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.
bpost bank is sinds de oprichting in 1995 uitgegroeid tot een volwaardige bank met een
volledig aanbod van eenvoudige bank-, verzekerings- en beleggingsproducten. Ze heeft zich
sinds het begin gepositioneerd als een bank op mensenmaat die voor iedereen toegankelijk
is.
bpost bank beheert momenteel 10 miljard euro activa voor rekening van meer dan 1,1
miljoen klanten.

Mijn toekomstige job
Missie :
Het team Credit Risk Management van bpost bank maakt deel uit van het departement Risk &
Compliance. De verantwoordelijke van dit team rapporteert rechtstreeks aan de Chief Risk
Officer (CRO), die zelf lid is van het directiecomité en de raad van bestuur van bpost bank.
De hoofdopdracht van dit team is de CRO helpen bij de identificatie, evaluatie, follow-up en
rapportering van de kredietrisico's, wat belangrijke risico's zijn bij bpost bank.
Sleuteltaken :
Onder toezicht van de Head of Credit Risk Management:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Optreden als tweedelijnsverdediging van de Bank in de identificatie, evaluatie,
monitoring en rapportering van de kredietrisico's van bpost bank.
Via delegatie van bevoegdheden meewerken aan de beslissingen van het
kredietcomité (aanvaarding en beheer) namens de tweedelijnsverdediging.
Het goede beheer van dubieuze kredieten (contentieus en precontentieus) en
bijbehorende provisies controleren.
Dubieuze kredieten analyseren om aanbevelingen te formuleren die het aanvaardingsen beheerkader van kredietdossiers versterken.
Regelmatig de kwaliteit van kredietdossiers controleren (steekproefgewijs).
Regelmatig de activiteiten van de kredietmakelaars (aanvaardingspercentage,
vervroegde aflossingen, geschillen) en vastgoedexperts evalueren.
Meewerken aan het voorkomen en opsporen van kredietfraude, in samenwerking met
het 'Fraud Competence Centre' van de bank.
Regelmatig de 'scoring'- en 'pricing'-modellen valideren en testen.
Het kredietrisico en beheer ervan voor nieuwe producten en activiteiten valideren (en
regelmatig herzien).
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▪

De procedures en beleidslijnen op gebied van kredietrisico up-to-date houden, met
name de aanvaardings-, beheer- en follow-upregels van het kredietrisico voor de
verschillende producten.

Mijn profiel
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

U beschikt over een masterdiploma (handelsingenieur, economische wetenschappen
...).
U hebt een aantoonbare ervaring van minstens drie jaar in het kredietrisicobeheer van
een bank.
U hebt een goede kennis van krediet; kennis van hypothecaire kredieten is
noodzakelijk.
Een FRM-, PRMIA- of CFA-certificering is een troef.
Programmeervaardigheden (VBA of SAS) zijn een troef.
Kennis van CRD IV / CRR is een pluspunt.
U kunt uitstekend communiceren (zowel mondeling als schriftelijk) en presenteren.
U kunt zelfstandig werken en bent resultaatgericht.
U kunt goed samenwerken.
U begrijpt onze beide landstalen en drukt zich er vlot in uit.

Ons aanbod
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

U krijgt de unieke gelegenheid 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.
U werkt mee aan de ontwikkeling van bpost bank.
De mogelijkheid om verschillende opleidingen te volgen.
Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen, in overeenstemming
met je ervaring.
De mogelijkheid om te telewerken.
Een job in het hart van Brussel, in moderne kantoren, gemakkelijk bereikbaar met het
openbaar vervoer en zeer dicht bij het commerciële stadscentrum.
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?
Bent u geïnteresseerd in deze opportuniteit, solliciteer dan online!
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