Marketing Regulatory Advisor
bpost bank is het resultaat van een 50/50-partnership tussen bpost en BNP Paribas Fortis en
wordt volledig autonoom bestuurd binnen een kader van gelijkwaardigheid tussen de twee
aandeelhouders.
bpost speelt de rol van de exclusieve verdeler voor de producten die gecommercialiseerd
worden door bpost bank. Bovendien genieten wij van de bancaire knowhow van de BNP
Paribasgroep voor de ontwikkeling en lancering van onze producten.
Sedert haar oprichting in 1995 is bpost bank een volwaardige bank geworden, met een
compleet gamma aan eenvoudige bank- en verzekeringsproducten. Ze heeft zich
gepositioneerd als een bank met een gezicht, waar iedereen zich toe kan richten.
bpost bank beheert de dag van vandaag 10 miljard euro aan activa voor rekening van meer
dan 1,1 miljoen klanten.

Missie
De voornaamste missie van de Marketing Regulatory Advisor situeert zich in 2 domeinen:
- De huidige reglementeringen kennen en zich pro-actief informeren over toekomstige
reglementeringen.
- De marketing teams adviseren ten einde de toepassing van deze verschillende
reglementeringen te optimaliseren.
- De betrokken domeinen zijn o.a.: beleggingen, sparen, daily bankig, verzekeringen,
communicatie, de verschillende distributiekanalen.

Sleuteltaken
•

‘Legal & Regulatory watch’
• U analyseert de potentiële impact van nieuwe wetgeving en / of regelgeving
(ook op basis van de ‘legal watch’) op de producten, diensten en
distributiekanalen van de bank.
• U blijft proactief geïnformeerd over de interpretatie en de implementatie van
deze wetten / voorschriften door de markt. Daartoe neemt u deel aan
werkgroepen bij Febelfin, onderhoudt contacten met andere banken, neemt
deel aan conferenties en seminaries.
• U start de te nemen stappen en verzorgt de opvolging.
• U beheert de contacten met de FSMA / NBB voor de afdeling Marketing.

•

Lancering van producten en nieuwe activiteiten:
• U verzekert de opvolging en de algemene coördinatie van het process en van
het goedkeuringsschema voor nieuwe activiteiten.
• U bent het eerste aansprekingspunt en de adviseur van de product managers
voor de juridische-, compliance- en risk aspecten.
• U bent het eerste aansprekingspunt voor de product/channel/communication
managers inzake wettelijke meldingen die vermeld moeten worden op
vouchers, publicitaire documenten, webpagina’s, enz.

•

Daartoe onderhoudt u bevoorrechte contacten met de afdelingen Legal, Compliance
en Risk.

Profiel
U heeft een Master in een juridische richting
U heeft min. 3 jaar ervaring als jurist in een bancaire omgeving
U beschikt over uitstekende communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk)
U bezit de bewezen vaardigheid om cross-functionele teams aan te sturen, zonder
evenwel een formele autoriteit te hebben
► U bezit een actieve kennis van de tweede landstaal
►
►
►
►

Wij bieden
► Een dynamisch werkkader in volle ontwikkeling
► Een contract van onbepaalde duur
► Een aantrekkelijk loon, aangevuld met buitenwettelijke voordelen, in functie van uw
ervaring en uw competenties
► Een tewerkstelling in hartje Brussel, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

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

