Invest Regulatory Coordinator (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 is de exclusieve 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 1,1 miljoen klanten.

Jouw missie
De belangrijkste missie van de Invest Regulatory Coordinator is ervoor te zorgen dat de
verschillende regelgeving correct wordt geïmplementeerd en gehandhaafd om de toepassing
en implementatie van de regelgeving met betrekking tot MiFID binnen de bank en de
verschillende verkoopkanalen (bankfiliaal, callcenter en digitale platforms) te verzekeren.
Deze sleutelfunctie zorgt voor een centraal zicht op alle departementen: Marketing, Legal,
Compliance, Risk, Process, IT.
Dit is een functie die van nature grote zichtbaarheid geniet binnen de bank.
De Invest Regulatory Coordinator wordt ingedeeld bij Marketing, in het team van Product
Managers, voor optimalisering van de commerciële (producten, diensten, sales) en
regelgevende visie.
Jouw sleuteltaken
De Invest Regulatory Coordinator ziet erop toe dat de voorschriften worden toegepast. Dat
houdt het volgende in:
- de regelgeving-gerelateerde controles definiëren en invoeren;
- deze controles analyseren samen met Sales, Regulatory en de verkoopteams;
- de maatregelen bepalen die moeten worden genomen, in overleg met de
Regulatory-teams, en zorgen voor de opvolging ervan.
De Invest Regulatory Coordinator voorziet in een goede (interne en externe) communicatie
over de regelgeving-thema's. Dat houdt het volgende in:
- het MiFID Monitoring-comité (C-Level-comité) leiden. Het doel van dit comité bestaat
erin de resultaten van de waarnemingen die het heeft uitgevoerd te delen met de
samenstellende leden en met hen de invoeringsprioriteiten te bespreken;
- periodiek en ad hoc verslag uitbrengen bij het directiecomité;
- fungeren als contactpunt van de bank voor de toepassing van de voorschriften ten
opzichte van onder andere fabrikanten en regulatoren.
Ten slotte zorgt de Invest Regulatory Coordinator voor transversaal beheer van projecten
en actieplannen met betrekking tot deze regelgeving.

Jouw profiel






Je hebt een licentiaats- of masterdiploma en/of relevante ervaring.
Je beschikt over goede analytische vaardigheden.
Je kunt effectief communiceren (mondeling en schriftelijk) met zeer uiteenlopende
gesprekspartners en tijdens presentaties.
Je weet perfect hoe je cross-functionele teams kunt aansturen zonder dat je daarbij
autoritair moet optreden.
Je hebt een actieve kennis van de tweede landstaal.
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Als Invest Regulatory Coordinator bij bpost bank maak je deel uit van een
snelgroeiende moderne bank en krijg je de kans om bij te dragen aan haar verdere
ontplooiing.
Je krijgt de unieke gelegenheid om je 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 en een dagelijks contact met de
besluitvormende organen.
De mogelijkheid om verschillende opleidingen te volgen.
Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen, in overeenstemming
met je ervaring.
De mogelijkheid om te telewerken.
Deze fulltime jobaanbieding staat ook open voor 90% of 80% parttime.
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, elk met haar of zijn eigen ervaring.
Meer informatie over ons: https://www.bpostbank.be/bpb/vacatures

Geïnteresseerd?
Wil je deze opportuniteit grijpen, solliciteer dan online.

