Credit Analyst Mortgage Loans (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 en de kredietmakelaars zijn de exclusieve verdelers 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


Op autonome wijze de kredietaanvragen analyseren






alle
kwantitatieve
en
kwalitatieve
informatie
analyseren
(klantengegevens, loonfiches, info over het vastgoed,…)
indien
nodig,
bijkomende
informatie
inwinnen
via
het
salesteam/makelaars/dossierbeheerders
de risico’s inschatten

Gemotiveerd advies betreffende de kredietaanvragen verlenen

Sleuteltaken




Gebaseerd op een grondige dossier- en risicoanalyse formuleert u een
gestructureerd en gemotiveerd advies. U neemt een beslissing omtrent de
kredietaanvraag of het advies voorleggen aan het kredietcomité voor beslissing.
Uw bespreekt uw advies/beslissing met de makelaar. U communiceert en
argumenteert op een constructieve manier de beslissing. U streeft steeds naar
een gezond evenwicht tussen risico en verantwoord krediet verlenen.
Bij een negatief advies, denkt u mee na over een eventuele mogelijke oplossing,
waarbij u steeds waakt over zowel de commerciële belangen, de
klantentevredenheid als de risico’s voor de instelling.



U werkt nauw samen met de dossierbeheerder voor een vlotte en nauwkeurige
afhandeling en de volledigheid van het dossier.

Profiel









U bent minimum houder van een graduaats / bachelordiploma in een
economische richting.
U beschikt over een goede basiskennis van kredieten, in het bijzonder
hypothecaire kredieten. U heeft goede noties van het lezen van balansen.
U geeft blijk van een sterk analytisch vermogen en van een grote
nauwkeurigheid.
U bent oplossings- en resultaatgericht en beheert risico's.
U kan gemakkelijk communiceren over de dossiers die u heeft behandeld en de
oplossingen die u voorstelt.
U bent een goede teamplayer maar kan ook autonoom werken.
U kan uw stress behandelen.
U drukt u vlot uit in de tweede landstaal.

Wij bieden
 Als Credit Analyst Mortgage Loans bij bpost bank maakt u deel uit van een
snelgroeiende moderne bank en krijg je de kans om bij te dragen aan haar
verdere ontplooiing.
 De mogelijkheid om verschillende opleidingen te volgen.
 Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen, in
overeenstemming met uw ervaring.
 De mogelijkheid om te telewerken.
 Bij bpost bank willen we vrouwen en mannen van alle leeftijden en van allerlei
achtergronden aantrekken, elk met haar of zijn eigen ervaring.
 Meer informatie over ons: https://www.bpostbank.be/bpb/vacatures

Interesse?
Indien u geïnteresseerd bent in deze opportuniteit, solliciteer dan online!

