Specialist Hypothecaire Kredieten – Front Office Kredieten
(v/m/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.
Jouw missie
De missie van de Specialist Hypothecaire Kredieten binnen het team Front Office Credits van
bpost bank bestaat erin om dankzij zijn/haar technische kennis en zijn/haar commerciële
kwaliteiten een centrale rol te spelen bij de activiteit Hypothecaire Kredieten van bpost
bank. Ze bestaat uit:
1. Het beheer van nieuwe hypothecaire kredietaanvragen van het bpost-netwerk, in
nauwe en permanente samenwerking met de kredietexperten (medewerkers belast
met de invoer van hypothecaire kredieten).
Voornaamste taken:
o
o
o
o
o
o

De aanvragen doorsturen naar Hypoflex (Krefima-systemen) en alle
ondersteunende documenten opslaan.
De kredietaanvragen analyseren en de dossiers verdedigen in het
kredietcomité.
Interactie met de kredietexperten in het kader van lopende aanvragen.
De contractuele documenten opstellen.
Op didactische wijze feedback geven over de kredietbeslissingen.
Toezien op de naleving van de wettelijke normen en het acceptatiebeleid van
de bank.

2. In rechtstreeks contact met de aanvragers de nieuwe aanvragen voor hypothecaire
kredieten beheren die via de onlinekanalen van de bank worden ingediend.
Voornaamste taken:
o
o
o
o
o

De aanvragen behandelen, vanaf de indiening tot de opstelling van de
contractuele documenten.
De kredietaanvragen analyseren en de dossiers verdedigen in het
kredietcomité.
Rechtstreekse interactie met de aanvragers in het kader van lopende dossiers.
Op didactische wijze feedback geven over de kredietbeslissingen en zo nodig
oplossingen voorstellen.
Toezien op de naleving van de wettelijke normen en het acceptatiebeleid van
de bank.

Jouw profiel
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

Je behaalde een diploma hoger onderwijs (bij voorkeur bachelor in een economische
richting).
Je beschikt over een stevige commerciële ervaring, je houdt van het rechtstreekse
contact met de klanten van de bank en je bent vertrouwd met het end-to-end beheer
van dossiers van hypothecaire kredieten.
Je beheerst de kredietbeslissingsparameters en je kunt autonoom beslissingen
nemen binnen het kader van de door de bank vastgelegde toekenningsregels.
Wat de administratie betreft, werk je goed georganiseerd en nauwgezet.
Als echte teamplayer ben je begaan met het behalen van je doelstellingen.
Je bent ook vertrouwd met de nieuwe technologieën en het gebruik van de directe
kanalen, zowel voor de verkoop als voor het beheer van een hypothecair
kredietdossier.
Je kunt je perfect uitdrukken in een van onze landstalen en je hebt een goede kennis
van de tweede taal.

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!

