ALM Risk Analyst
Mijn toekomstige werkomgeving
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.
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.

Mijn toekomstige job
Missie:
Binnen het departement Control, Risk & Compliance maakt de functie deel uit
van Financial Risk Management (FRM), en is de voornaamste missie van de
ALM Risk Analyst, het assisteren van de Financial Risk Manager van bpost
bank in het identificeren, evalueren en opvolgen van de ALM risico's van de
bank (in hoofdzaak interest rate risk en liquidity risk).
Gegeven de taille van bpost bank, zal de ALM Risk Analyst betrokken worden
in de hele scope van activiteiten van beheer en opvolging van ALM risico's:
documentatie aanleveren aan het ALM comité (Alco) en er aan deelnemen, de
'risk appetite' van de bank inzake ALM uitwerken maar ook meer operationele
taken op zich nemen.
Sleuteltaken:
Onder de supervisie van het hoofd van Financial Risk Management,
 handelt u als ‘second line of defense’ van de bank in de identificatie,
evaluatie, monitoring en het beheer van de ALM risico's van bpost bank
(interest rate risk en liquidity risk)
 evalueert u de optimalisatie van de risk/return, en adviseert u de Raad
van Bestuur inzake de appetijt voor ALM risico’s
 stelt u periodieke risk reportings op of kijkt u deze na voor het senior
management, voor de beslissingsorganen of de regulatoren
 levert u documentatie voor het Alco aan en u woont de vergaderingen bij
 zorgt u voor een update van de procedures en policies betreffende
bovenvermelde risico's
 staat u in voor het challengen en verifiëren van de aannames van de
modellen voor interest rate en liquidity risk van de bank
 neemt u deel aan de jaarlijkse ICAAP, met inbegrip van het verder
ontwikkelen van het programma voor stress testing van de bank
 handelt u als risk advisor bij ad hoc projecten van de bank
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Mijn profiel















U beschikt over een masterdiploma (handelsingenieur, economische
wetenschappen, ...).
U heeft een bewezen ervaring van ten minstens 3 jaar in het beheer of
de opvolging van financiële risico's van een bank, met nadruk op ALM
(renterisico, marktrisico, liquiditeitsrisico) maar u heeft ook interesse
in en noties van kredietrisico.
U heeft een basiskennis van de producten die door retailbanken
aangeboden worden: zicht-, spaar- en termijnrekeningen,
hypothecaire kredieten, leningen op afbetaling en kredietopeningen.
U heeft een basiskennis van de producten die op financiële markten
verhandeld worden, in het bijzonder van vastrentende producten zoals
obligaties en afgeleide producten zoals interest rate swaps, of u bent
bereid deze kennis op termijn te verwerven.
Een certificatie zoals FRM, PRMIA of CFA is een troef.
Een zeer goede kennis van Ms Office is noodzakelijk; kennis inzake
programmeren (VBA of SAS) is een troef.
U heeft minstens noties van CRD IV / CRR en andere wet- en
regelgeving betreffende bankieren.
U bent analytisch en kritisch ingesteld, u bent georganiseerd en kan
hoofd- van bijzaken onderscheiden, u bent pragmatisch en
resultaatgericht.
U beschikt over uitstekende en gevarieerde communicatie- en
presentatievaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk, zowel
beknopt als volledig, zowel voor experten als voor een breder publiek).
U beheerst één van beide landstalen perfect en u bent voldoende vlot
in de andere taal en het Engels.

Wij bieden
 De kans om te werken voor een unieke speler in het retailbankieren
 Een dynamische werkomgeving in volle evolutie
 Een contract van onbepaalde duur
 Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen, in functie
van uw ervaring en competenties
 Een job in het hartje van Brussel, gemakkelijk bereikbaar (centraal
station)
U wilt de uitdaging aangaan?
Indien u geïnteresseerd bent in deze uitdaging, solliciteer dan online!
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