Data Officer
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 opdracht:
Het gaat om een functie in de entiteit Risk & Compliance, en meer bepaald in het Data
Office.
Het Data Office waakt over de kwaliteit van de sleutelinformatie van de bank, namelijk de
essentiële informatie voor de dienstverlening aan de klant, de naleving van de wettelijke
en reglementaire verplichtingen, de strategische besluitvorming enz.
Uw kerntaken:
-

-

U coördineert de bepaling van die sleutelinformatie met de verschillende businesses
van de bank en stemt de standpunten over het kwaliteitsniveau en de verwachte
controles (framework) op elkaar af
U houdt toezicht op de correcte uitvoering van dat framework
U neemt deel aan de besprekingen met de verwerkers die een aantal van die
gegevens aanleveren
U rapporteert de moeilijkheden, afwijkingen en problemen aan de verschillende
leidinggevenden van de betrokken entiteiten
U plant zelfstandig uw taken en bepaalt de prioriteit ervan, volgens een algemeen
kader

Uw profiel:
U
U
U
U
U
U
U
U
U

bent een bachelor of master of hebt een vergelijkbare ervaring opgedaan
drukt je vlot uit in het Nederlands, Frans en Engels
kunt overweg met informaticatools (internet, Microsoft Office)
hebt prima sociale en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
speelt proactief in op de behoeften
leert snel, bent creatief en hebt interesse in de financiële sector
werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail
bent diplomatisch maar geeft ook blijk van een sterke overtuigingskracht
neemt verantwoordelijkheid en werkt zowel graag in team als alleen

Een positieve ingesteldheid is een must. Uw zin voor initiatief en uw enthousiasme
weerspiegelen immers de waarden van ons bedrijf.

Wij bieden:
-

Een dynamische werkomgeving
Een contract voor onbepaalde tijd
Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen, volgens je ervaring
en vakbekwaamheid
Een job in hartje Brussel, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

Geïnteresseerd?
Solliciteer online als u deze kans wilt grijpen!

