Credit Advisor

Ben jij onze nieuwe Credit Advisor ?
Wat doe je?
Je hebt elke dag telefonisch contact met onze zakelijke klanten waarbij je je commercieel
en analytisch talent ten volle benut. Je kan natuurlijk rekenen op toffe collega’s om je
hierbij te helpen.



Je analyseert en beslist over de toekenning van kredieten



Je informeert je bij externe betrokken partijen en belanghebbenden zodat je de juiste
beslissing kunt nemen.



Je communiceert deze beslissing en de opgelegde voorwaarden vlot en correct naar de
zakelijke klanten en zorgt voor de uitwerking ervan



Je werkt samen met krediet analisten voor complexere vragen



Jouw grondige kennis van alle bankproducten maakt dat je tegenover elke behoefte van je
klant een passende oplossing voorstelt, waardoor je klant uitermate tevreden is.



Je zorgt voor een correcte risicoberekening

Wie ben je?


Je bent accuraat, efficiënt en werkt af wat je begint



Je zoekt graag dingen uit en bent van nature analytisch



Je bent een relatiebouwer en houdt ervan om professioneel advies te geven



Je verdiept graag je kennis



Je bent ethisch en houdt je aan interne en wettelijke procedures

Wat heb je verder nodig?


Je hebt een Master diploma of gelijkwaardig door ervaring



Je bent Nederlandstalig, met een goede basiskennis Engels en Frans is een troef



Je hebt min. 3 jaar werkervaring in een commerciële functie binnen een

kredietmaatschappij of een bank (we zijn ook steeds op zoek naar starters)


Je bent vertrouwd met kredieten, boekhouding en fiscaliteit



Je bent bereid je te verdiepen in de kredietproducten van ING

… dan ben jij onze nieuwe Credit

Advisor

Wil je van betekenis zijn voor mensen?
Bij ING streven we ernaar mensen in staat te stellen een stap voor te zijn, in het leven en in
zaken. We geloven dat duurzame vooruitgang gedreven wordt door mensen met de verbeelding
en de vastberadenheid om hun toekomst en de toekomst van de mensen rondom hen te
verbeteren.
ING België is een creatieve en dynamische werkomgeving waar duizenden medewerkers
samenwerken om een differentiërende ervaring te bieden aan retail- en private banking klanten
en aan particulieren, freelancers, kmo's, grote ondernemingen, instellingen en zakelijke klanten.
Als eerste directe universele bank zijn we een wereldwijde financiële instelling met een sterke
Europese basis. We worden al een aantal jaren op rij gezien als de Beste Bank van België en als
topwerkgever.

Als dit de werkomgeving is waarin jij kunt bloeien, stel je dan kandidaat en help ons de
toekomst van het bankieren te veranderen!
Sofie.van.den.bossche@ing.com

