Business Intelligence Officer –
AML expert (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
Het Business Intelligence Competence Center is een afdeling binnen het IT-departement en biedt service
aan de verschillende departementen binnen bpost bank.
Als BICC Officer kom je terecht in een dynamisch en resultaatgericht team, die allerhande rapportages
verzorgd gaande van operationele rapporten, marketinganalyses tot financiële verklaringen en regelgeving.
Binnen het Business Intelligence Competence Center ben je een sleutelfiguur op het gebied van antiwitwas gerelateerde zaken. Je staat in voor analyse, ontwikkeling, coördinatie en release van kleine
deliverables.

Sleuteltaken
•
•
•
•
•

Je verwerft een diepgaande kennis van je domein en neemt deel aan user meetings;
Je verzamelt business requirements en vertaalt deze in delivrables;
Je levert functionele en technische analyses af voor projecten, change requests en andere
deliverables;
Je reageert snel en adequaat bij mogelijke defecten;
Je volgt alle technische en functionele evoluties op in je businessdomein.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een bachelor diploma in IT;
Je drukt je vlot uit in één van beide landstalen en hebt een goede kennis van het Engels;
Je kan terugvallen op minimum 3 jaar ervaring in en een uitgebreide kennis van Business Intelligence
en/of een AML-omgeving;
Kennis van Oracle SQL en UNIX is noodzakelijk;
Kennis van AML Tools of Compliance is een extra troef, alsook van tools zoals SAP BW, BODS en
BOXI;
Je geeft blijk van analytische vaardigheden en creativiteit;
Je bent een echte teamspeler en kan tegelijkertijd autonoom werken;
Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheid en toont zich uitermate klantgericht.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

Je 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 zijn 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, stuur dan je kandidatuur (CV en motivatiebrief) naar
jobs@bpostbank.be!

