JUNIOR BANKING ADVISOR

Wie zijn wij?
•
•
•

jong, ondernemend team
Een leuke groep collega's met een grenzeloze collectieve ambitie
Opleidingen en bijscholingen gans jouw carrière lang

Wij zijn een vooruitstrevende organisatie die 10 jaar geleden werd opgericht. Wij zijn een
solide speler. Elke klant is voor ons uniek het advies is opgebouwd vanuit de wensen van de
klant. Met ons team van 3 personen zijn wij klaar om jouw de opleidingen te geven waar jij
nood aan hebt.

Wat wordt jouw uitdaging?
Als Junior Banking Advisor speel jij een cruciale rol bij het ontvangen en adviseren van de
klanten, op vlak van zowel beleggingen, kredieten als verzekeringen. Dit houdt in dat je de
klant weet te informeren en adviseren omtrent de verschillende producten. Hiervoor weet je
je verplaatsen in de behoeften van de klant en speel je hierop in. Indien je zelf met bepaalde
vragen zit staan je 3 collega's steeds voor je klaar met raad en daad.
Jouw dagdagelijkse taken kunnen we als volgt samenvatten:
•
•
•
•
•
•
•

Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten met al hun vragen, zowel naar sparen,
beleggingen, kredieten als verzekeringen toe.
Je hebt steeds een professionele houding tegenover de klanten en prospecten die met
de bank in contact treden, zowel per telefoon, per e-mail als face-to-face.
Je beheert de klantenportefeuilles op een proactieve en autonome manier.
Je bouwt een langetermijnrelatie open met de klanten door regelmatige proactieve
contacten en persoonlijke opvolggesprekken.
Je waarborgt de opvolging van het commerciële actieplan voor particuliere klanten, en
dit in samenwerking met de kantoordirecteur.
Je detecteert en optimaliseert commerciële opportuniteiten bij klanten om de
doelstellingen van het kantoor te overtreffen.
Daarnaast ondersteun je de collega’s binnen het kantoor ten einde en goede service
naar klanten te kunnen garanderen.

Wie ben jij?
Vanuit onze ervaring denken we dat voor deze functie volgende bagage een must is:
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring binnen de financiële sector is geen vereiste, maar een pluspunt.
Je hebt echt wel een een brede interesse in zowel sparen, beleggingen, kredieten als
verzekeringen
Je hebt een Bachelor of Master opleiding of bent gelijkgesteld door ervaring binnen de
financiële sector.
Je bezit commerciële vaardigheden en bent klantengerichtheid
Je hebt een proactieve en positieve houding
Je bent flexibel, zelfstandig en tevens een echte teamspeler
Je bent heel leergierig en gepassioneerd door de financiële sector

Wat kan je verwachten?
Bij ons kan je op volgende verloning rekenenen: je brutoloon hangt af van kennis ervaring en
wordt daarnaast aangevuld met maaltijdcheques, een groepsverzekering, een netto-onkosten
vergoeding en een collectieve bonus. Op vrijdag gaan we samen lunchen en daarnaast doen
we tal van nevenactiviteiten, samen met onze partners. Er is voldoende parkeergelegenheid
bij het kantoor. Tenslotte bieden we je graag heel wat opleidingsmogelijkheden, zodat je de
kans krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen.

Bij interesse, neem contact op met Connexis Financial Services bij Jasmien Ingelaere via
+32 491 87 92 48 of jasmien@connexis.be.

