Expert Hypothecaire Leningen – Support Front Office
Credit bpost netwerk
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.
Uw missie
Om de activiteit van de « hypothecaire leningen » binnen haar bancaire netwerk
verder te ontwikkelen, is bpost bank op zoek naar 3 “experten hypothecaire
leningen”, voor de volgende regio’s:
•
Oost- en West-Vlaanderen
•
Vlaams Brabant + Limburg + Kempen
•
Brabant Wallon + Namur
De kredietenexpert zal in het team ‘Support Front Office Credits bpost Network’
functioneren en zijn/haar missie zal er in bestaan om enerzijds via rechtstreekse
kanalen en anderzijds via leads in de postkantoren waarvan hij/zij de verkoopteams
zal
versterken,
advies
te
geven
en
hypothecaire
leningen
en
schuldsaldoverzekeringen te verkopen.
De expert hypothecaire leningen zal verantwoordelijk zijn:
• ter ondersteuning van de leads bpost: voor de prospectie van de markt op zoek
naar nieuwe klanten "hypothecaire leningen".
• voor de voorstudie en haalbaarheidsstudie van de projecten inzake hypothecaire
leningen die voorgesteld worden tijdens de afspraken
• voor de uitwerking van een concreet voorstel aan de klant via gebruik van onze
simulator en
en in overeenstemming met het acceptatiebeleid van de bank
• voor de omzetting van afspraken hypothecaire leningen in werkelijke aanvragen

• voor de opvolging van de aanvragen voor hypothecaire leningen, vanaf de
introductie tot de ondertekening van de akte bij de notaris
• voor de afhandeling van de schuldsaldoverzekeringen
• voor het beantwoorden van de vragen van klanten over de fiscale aspecten van
hypothecaire leningen
• voor de commerciële en technische ondersteuning inzake "kredieten" aan de
postkantoren
Uw profiel:
• Je hebt idealiter een diploma hoger onderwijs (bij voorkeur een economisch
georiënteerde bachelor)
• Je hebt een solide commerciële ervaring en je bent vlot in direct contact met
klanten en interne medewerkers
• Je hebt ervaring met het end-to-end beheer van dossiers hypothecaire lening
• Je begrijpt de beslissingsparameters met betrekking tot een hypothecaire lening en
je bent in staat om voorstellen te formuleren met inachtneming van een vooraf
gedefinieerd acceptatiebeleid
• Je bent georganiseerd, nauwkeurig en strikt op administratief niveau
• Je bent mobiel en kan zelfstandig werken, terwijl je beschikbaar blijft om collega's
te helpen
• Het behalen van je commerciële doelstellingen is van groot belang voor jou
• Je bent vertrouwd met nieuwe technologieën en het gebruik van directe kanalen,
zowel bij de verkoop als bij het beheer van een dossier hypothecaire lening
• Je beheerst vloeiend de taal van het gebied waar je actief bent en idealiter heb je
een goede kennis van de tweede landstaal.
Wij bieden
► De mogelijkheid om je ervaring verder uit te breiden en te diversifiëren in een
dynamisch en stimulerend werkkader in volle ontwikkeling
► Een contract van onbepaalde duur
► Een aantrekkelijk loon, aangevuld met buitenwettelijke voordelen, in functie van
je ervaring en uw competenties
Interesse?
Indien je geïnteresseerd bent in deze opportuniteit, solliciteer dan online!

