VACATURE RELATIEBEHEERDER BELEGGINGEN Wachtebeke
( m/v)
Wij willen voor onze cliënten een betrouwbare financiële partner zijn en hen helpen bij het
maken van de juiste financiële keuzes. Daarom kiezen wij resoluut voor een zeer
persoonlijke benadering. Wij willen vooral luisteren naar het verhaal van onze cliënten en dat
vertalen naar oplossingen op maat en op lange termijn.
Functie: Commercieel Adviseur beleggingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt in een enthousiast familiaal team nauw samen met de kantoorhouder op het
gebied van beleggingen.
Je voert gesprekken op kantoor en adviseert de klanten over de verschillende
mogelijkheden die bij hun profiel passen.
Voor je cliënten ben je de vertrouwenspersoon wat betreft beleggingsproducten.
Je houdt van cliëntencontact, waarbij de dienstverlening en advies aan de cliënt
centraal staat op het gebied van beleggingen.
In het kader van relatiebankieren geef je ook advies in andere domeinen.
Als adviseur streef je - in samenwerking met de kantoorhouder - naar de realisatie
van de vooropgestelde groeiobjectieven voor je kantoor.
Indien nodig ben je bereid om de dagelijkse werking van het kantoor te ondersteunen
op vlak van rekeningbeheer en betalingsverkeer.
Je bent een teamspeler en wilt samen met het kantoorteam op een enthousiaste
manier Argenta vertegenwoordigen.
Je wilt via opleidingen op de hoogte blijven van de evoluties binnen de bank- en
verzekeringswereld.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een bachelordiploma (bij voorkeur: bank- en beurswezen of
verzekeringen).
Een succesvolle ervaring in een commerciële functie in de banksector, of een
specialisatie in beleggingen, is een sterke troef.
Je kunt zelfstandig werken.
Je bent betrouwbaar en discreet
Je herkent commerciële opportuniteiten en toont hierin de juiste proactieve reflex.
Je bent communicatief en luistervaardig.
Je ambieert een langetermijnsamenwerking met een gemotiveerd team binnen een
zelfstandige kantooromgeving.
Jouw aanpak als adviseur is klant- en servicegericht.
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands.

Aanbieding
•
•

•
•
•

Je komt terecht in een kantoor met een professionele uitstraling waar een open en
familiale werksfeer heerst waarin je veel ruimte en verantwoordelijkheid krijgt.
Je maakt deel uit van een bank in volle groei met een uitgesproken klantvriendelijke
manier van bankieren, een bedrijf gericht op particulieren en zelfstandige
ondernemers.
Een opleiding in functie van je ervaring en kennis.
Je krijgt de mogelijkheid je te specialiseren via interne en externe opleidingen.
Een voltijdse functie met een correct loonpakket in functie van je ervaring en kennis.

Kun jij je vinden in deze manier van werken? Maak uw cv op en stuur deze naar:
Zakenkantoor Lavaert Bvba
Dr. Jules Persynplein 10
9185 Wachtebeke

