KBC Commercial Finance zoekt commercieel talent
Functiegebied
Jobomschrijving

KBC Commercial Finance NV, afgekort KBC ComFin, is een 100% dochter
van KBC en biedt vanuit haar kantoor te Brussel aan B2B klanten van KBC
en CBC “credit management oplossingen” aan.
Zijn “credit management oplossingen” jou niet echt bekend? “Factoring”
evenmin ? Wil je meer weten over onze producten en activiteiten en vooral
wil je weten of jij met jouw commercieel talent aan je trekken kan komen ?
Bekijk het filmpje voor een verduidelijking van ons productengamma en
services en aarzel niet om te solliciteren !
KBC Commercial Finance heeft momenteel heel wat behoeften binnen
sales en risk. We luisteren naar jouw interesses en rekening houdend met
jouw talenten, gaan we samen op zoek naar een passende job.
We zijn op zoek naar diverse commerciële en ondersteunende
medewerkers op bachelor of master niveau.
KBC Commercial Finance vind je in 1080 Brussel, Havenlaan 6 - naast
hoofdgebouw KBC met eigen bedrijfsrestaurant, sportfaciliteiten,
pendelbussen naar station, etc
Je kan maar hoeft niet elke werkdag op deze locatie te werken. We bieden
je de mogelijkheid om je werktijd in te plannen en sporadisch thuis te
werken.

Verantwoordelijkheden

Jouw verantwoordelijkheden ? Dat ligt eraan.
Ben je vooral extern gericht en wil je naast het beheer van een
klantenportefeuille, een bijdrage leveren door het werven van nieuwe
klanten, dan zijn de verantwoordelijkheden van een credit management
consultant op je lijf geschreven.
Sta je liever minder actief in de front maar wil toch een cruciale rol spelen
naar klanten en het 1e aanspreekpunt zijn door dagelijks in te staan voor
het operationeel en commercieel beheer, dan ben je een toekomstige
account manager sales.
Fungeer je graag als go-between tussen klanten en debiteuren, dan is dit in
de rol van credit management officer of debtor relations officer risk een
dagelijks gegeven.

Kwalificaties

Waarmee kan je ons extra overtuigen :
Je bent klantvriendelijk en sterk gericht op samenwerken.
Verwachtingen van klanten, capteer je door een goed inlevingsvermogen.

Naast cijfermatige skills, beschik je over goede communicatieve
vaardigheden.
Je bent alert voor financiële risico’s.
Je kan je opdrachten zelfstandig organiseren en weet de juiste prioriteiten
te stellen.
Naast het Nederlands is een goede kennis van het Frans en/of Engels
aangewezen. Beschik je over een basiskennis van het Duits of andere taal
dan is voor bepaalde functies een extra troef !

Voettekst

Interesse in deze vacature?
Neem contact op met Hilde Verstuyft, HR Manager, KBC Commercial
Finance: Hilde.Verstuyft@kbccomfin.be of bezorg uw CV en motivatiebrief.

Solliciteer via de website van KBC
Druk op de knop “solliciteren”.

