Internal Consultant
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:
o
o
o

U draagt actief bij aan de realisatie van de strategische projectportfolio van
de Bank
Op deze manier neemt u actief deel aan de realisatie van projecten voor één
of meerdere activiteiten/business van de Bank.
U draagt de eindverantwoordelijkheid over de deliverables

Sleuteltaken
1. U werkt mee aan de uitvoering van het strategisch plan via de implementatie van
projecten en changes, die de strategie van de Bank en de gekozen actiedomeinen
vertalen, dit in overleg met het businessmanagement.
U volgt de evoluties in de bankwereld (zowel op vlak van regulering, wetgeving
of andere) op de voet en u zorgt ervoor dat u op deze manier een goede kennis
ontwikkelt van de Business, haar objectieven en noden.
2. U draagt bij tot en neemt deel aan het opleveren van projecten






(voor)studies uitvoeren: de impact van de changes op de Business
analyseren, deze begrijpen en vertalen in een actieplan. De business case, de
scope van het project en de planning tot uitvoering bepalen. Op die manier
ervoor zorgen dat de Bank haar objectieven kan behalen.
Duidelijke business requirements verzamelen, een impactanalyse uitvoeren
en alle interveniënten bepalen.
Er voortdurend over waken dat er voldoende overleg is, met aandacht voor de
coherentie tussen de eigen business en de andere entiteiten.
Indien nodig, de functionele acceptance tests definiëren, uitschrijven,
plannen, uitvoeren en evalueren ; scripts en ‘user acceptance reports’
schrijven





3.

U werkt steeds in project-modus…






4.
5.

6.

Helpen bij de implementatie : opleidingen voorzien voor de key users,
documentatie aanleveren en de gebruiksaanwijzigingen cross-checken
Het project evalueren en de ‘lessons learned’ vastleggen
De opvolging verzekeren met voortdurende aandacht voor eventuele risico’s
en dysfunctionaliteiten

Projecten opleveren binnen vooraf bepaalde baseline met naleving van
timing, budget en scope
Alle ‘streams’ van een project coördineren en de eindverantwoordelijkheden
over de delivrables dragen
Coördineren van zowel interne als externe taken binnen het project
Correct gebruik en naleving van de beschikbaar gestelde methodologie en
tools voor project management
Instaan voor een tijdige en correcte rapportering

U oefent uw activiteiten uit volgens de overeengekomen methodes en normen; u
neemt bovendien actief deel aan de permanente verbetering van deze.
Zich voortdurende bijscholen en zijn kennis van de bancaire domeinen, de
regulaties en de gebruiken van de sector up-to-date houden.
Rechtstreeks aan zijn verantwoordelijke rapporteren.

Profiel






U heeft een Master in een economische richting of gelijkwaardige ervaring
U heeft meerdere jaren ervaring in een project-omgeving. U heeft strategische
projecten beheerd, waarbij u ook de reporting en de presentaties aan het
Directiecomité verzekerde.
De wereld van Retail Banking heeft geen geheimen voor u : u kent de producten,
diensten en processen.
U bent tweetalig FR-NL en heeft een goede praktische kennis van het Engels

Wij bieden
► De mogelijkheid om je ervaring verder uit te breiden en te diversifiëren in een
dynamisch en stimulerend werkkader in volle ontwikkeling, met rechtstreeks
zicht op alle radertjes en activiteiten van de Bank, en met dagelijkse omgang met
de beslissingsorganen van de Bank
► Een contract van onbepaalde duur
► Een aantrekkelijk loon, aangevuld met buitenwettelijke voordelen, in functie van
je ervaring en uw competenties
► Een tewerkstelling in hartje Brussel, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar
vervoer
Interesse?
Indien je geïnteresseerd bent in deze opportuniteit, solliciteer dan online!

