FUNCTIE-INFORMATIE
Als bankier ben jij de belangrijkste contactpersoon voor de klanten in één van de bankkantoren in
regio Antwerpen en maak je met plezier tijd voor hen. Of het nu gaat om financiële verrichtingen,
gespecialiseerd advies, of dagelijkse bankverrichtingen: als bankier sta je de klant bij met raad en
daad.
Met je commerciële ingesteldheid weet je wat de klant nodig heeft en wat hem drijft. Jouw
klantgerichtheid en productkennis zijn jouw grootste troeven. Spot je een commerciële kans? Dan
laat je die niet liggen. Want jouw doel is om win-winsituaties te creëren op lange termijn voor de
klant, de bank en de maatschappij
Innovatie en creativiteit spreken je erg aan. Hierdoor kan je meedenken met de digitale revolutie in
het bedrijf. Een handige digitale tool, een verbeterde workflow of vernieuwd product? Deel het met
je klanten
VOORWAARDEN
Heb jij een neus voor financiële zaken? Stel je de klant centraal in het zoeken naar oplossingen? En
zet je je in voor het behalen van de vooropgestelde resultaten? Geen probleem indien je dan nog
niet alles van de banksector weet. Binnenkort kennen dagelijkse bankverrichtingen en financiële
activiteiten geen geheimen meer voor jou.
Wat verwachten we van jou?
Je spreekt perfect Nederlands én de taal van jouw klanten.
Je hebt minstens een bachelordiploma.
Je beschikt over de nodige competenties die je toelaten goed te communiceren, klanten te
overtuigen, win-win-akkoorden te onderhandelen voor alle partijen en jouw netwerk te ontwikkelen
om commerciële opportuniteiten aan te boren.
AANBOD
Wat biedt BNP Paribas Fortis jou?
Het zijn hun werknemers die onze evolutie dragen. Daarom geven ze hen optimale
werkomstandigheden, die hen in staat stellen om zich op professioneel en persoonlijk niveau te
ontwikkelen. Je krijgt een contract van onbepaalde duur, een mooi startsalaris en aantrekkelijke
voordelen. Dankzij de uiteenlopende opleidingen en trainingen, ontpop jij je in een mum van tijd tot
topspecialist in bankzaken. En last but not least: jij komt terecht in een team van enthousiaste
collega’s. Je voelt je thuis vanaf de eerste minuut!

ORGANISATIE- EN AFDELINGSOMSCHRIJVING

Als Trivial Pursuit Finance bestond, pronkte die al lang in je spelkast. Bij een koffie neem jij graag De
Tijd en mensen advies geven geeft je een warm gevoel. Goed nieuws, want voor het kantorennet in
regio Antwerpen zoekt BNP Paribas Fortis nieuwe collega’s om de rol van bankier op te nemen

In een wereld in verandering is het uitdagend en inspirerend om mee vorm te geven aan de bank van
morgen. Ze veranderen de manier van werken en de manier waarop ze in contact staan met hun
klanten. En omdat hun klanten zo divers zijn, is het werk dat ook. Op die manier blijft het boeiend: de
beste manier om je geïnspireerd te houden, essentieel voor je toekomst bij BNP Paribas Fortis
Geïnteresseerd?
Stuur je cv door aan bnpparibasfortiscc@solvus.be
Je kan ons ook telefonisch bereiken op 03/213 97 40. Contactpersoon: Bilal M’rabet

