Credit Outsourcing Officer (v/m/x)
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.
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 600.000
actieve klanten.

Missie
bpost bank werkt nauw samen met externe partners om zijn kredietportefeuilles te beheren.
Deze partners moeten voldoen aan bepaalde standaarden.
In dit kader zoeken wij toegewijde medewerkers om deze partners mee te begeleiden om te zorgen dat
de kwaliteit van de geleverde diensten goed blijft en indien mogelijk verbetert.
Dit doe je samen met enkele collega’s in een klein team.

Sleuteltaken
•
•
•
•
•

Je controleert de acties van de externe partner om te zien of ze processen goed opvolgen
Tijdens deze controles hou je een vinger aan de pols van de financiële gezondheid van de
kredietportefeuille van bpost bank
Je rapporteert deze controles intern aan de betrokken diensten en extern aan de betrokken partner
Je gaat mee samenzitten met onze partners om de processen te verbeteren en te optimaliseren
Je volgt op langere termijn hoe de verbeteringen worden toegepast en wat de resultaten zijn.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimum een bachelordiploma
Een eerdere ervaring in kredieten is een plus
Je bent sterk in het analyseren van de situatie en kan tot de essentie van het probleem komen
Je bent kritisch en staat sterk in je schoenen, zonder enkel negatief te zijn, een constructieve
ingesteldheid siert je
Je bent in staat om met onze partners een open en constructieve relatie op te bouwen
Systemen, documenten en tabellen doornemen op zoek naar de onopgemerkte fouten schrikt je
niet af
Je kan je bevindingen rapporteren op een correcte, heldere en duidelijke manier
Je zoekt mee naar oplossingen op langere termijn en kan hierbij out-of-the box denken
Je bent leergierig en nieuwsgierig ingesteld
Je bent een teamplayer maar je kan ook autonoom werken
Frans of Nederlands is je moedertaal en je kan je vlot uitdrukken in de andere landstaal

Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•
•

U maakt 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!

