IbanFirst – FX Sales (Antwerpen / Gent / Brussel)

iBanFirst werd opgericht in 2013 en ondersteunt sindsdien ondernemingen bij hun betalingen en
transacties in vreemde munteenheden met realtimewisselkoersen. Het platform is een
kostenefficiënte, veilige, eenvoudige en snelle oplossing. We beseffen dat gewone banken een
uitgebreid gamma aan zakelijke diensten aanbieden, maar wat wisselkoersdiensten betreft, zijn wij
het alternatief bij uitstek voor hun complexe, dure en trage dienstverlening die vaak ook nog eens
verborgen kosten met zich meebrengt. Daartegenover staat dus iBanFirst: een doelgericht en
efficiënt platform, dat bovendien uiterst transparant is.
iBanFirst is erkend door de Nationale Bank van België. We zijn de enige speler die 100% online
actief is en ondernemingen verschillende IBAN-nummers voor 23 verschillende munteenheden
aanbiedt. iBanFirst bezorgt bedrijven het beste inzicht in de wisselkoersen. Vlot bankieren,
vlot zakendoen.
Om onze doelstelling te behalen steunen we op een team van ambitieuze en getalenteerde
medewerkers met wie het een plezier is om te werken en te ontspannen na het werk.
Om onze groei te bevorderen en ons team te versterken, nemen we momenteel FX Sales aan in
Antwerpen, Brussel en Gent.
De taken
• Belgische en Nederlandse ondernemingen die importeren of exporteren buiten de eurozone en
die behoefte hebben aan wisseloperaties voor vreemde valuta te identificeren;
• Prospectie van bovengenoemde bedrijven, zowel telefonisch als bij de klant zelf, om het aanbod
van iBanFirst voor te stellen en onze online tools te demonstreren;
• De internationale ondernemingen sensibiliseren en begeleiden bij wisselkoers transacties;
• Een klantenportefeuille creëren en ontwikkelen;
• Aan cross-functionele projecten deelnemen;
Profiel
• Je hebt een Bachelor of Master in Business, Finance, Marketing of gelijkwaardig door ervaring.
• Je houdt van verkopen en overtuigen;
• Je hebt een ondernemers mindset en bent geïnteresseerd in de financiële dienstverlening;
• Je bent gepassioneerd door technologie en voelt je echt thuis in een digitale cultuur;
• Je bent een teamspeler;
• Je hebt kennis van Microsoft Office Word, Excel, Power Point;
• Nederlands spreken en schrijven: zeer goed;
• Engels spreken en schrijven: gevorderd;
• Commerciële ervaring in B2B en kennis van de financiële FOREX-markten (spot, forward en
swap) is een voordeel;
Aanbod
• Gevarieerde taken en projecten in een scale up in een bloeiende sector (FinTech);
• Uitdagingen die mogelijkheden geven voor persoonlijke ontwikkeling en autonomie;
• Een aangenaam, professioneel en internationaal team met een horizontale hiërarchie;
• Een aangename werkomgeving in een goed gelegen kantoor in Antwerpen, Brussel of Gent;
• Regelmatig evenementen binnen en buiten het bedrijf;
• Aantrekkelijk salaris: 30-40K Euro + variabel + andere aantrekkelijke secundaire voorwaarden;
Plaats tewerkstelling

•

Antwerpen, Brussel of Gent

Reacties
https://www.welcometothejungle.co/companies/ibanfirst/jobs/nederlandstalige-fx-sales-profielvoor-gent-antwerpen-brussel_brussels

