KBC Commercial Finance zoekt IT-talent
Jobomschrijving /
Functiegebied

Ben jij gebeten door IT en is IT voor jou één groot speelveld ?
Wil je met jouw talenten aan de slag ?
Spreekt een vooruitstrevende & snel evoluerende werkomgeving
jou aan ?
Dan ben jij misschien de IT’er waar wij naar op zoek zijn.
Binnen IT KBC Commercial Finance werken we nauw samen met
onze business en de collega’s van KBC Bank en combineren we
innovatie samen met nieuwe technologieën in de digitalisering van
ons core-product “ factoring”.
De relatie met onze diverse klanten staat centraal en wij streven
naar efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid.
Als IT differentiëren we ons continu om onze positie te handhaven
als dé referentie binnen ons marktdomein. Er starten diverse
projecten waar jij als IT’er een belangrijke rol speelt.
Voor onze business en voor diverse IT-projecten is de link met ons
moederbedrijf, KBC Bank en Verzekeringen, een extra troef.
Inderdaad, 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” je niet echt bekend
? “Factoring” evenmin ?
Wil je meer weten over onze producten en activiteiten en vooral wil
je weten of jij met jouw IT-talent aan je trekken kan komen ?
Bekijk het filmpje voor een verduidelijking van ons
productengamma en services.
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. Je
hebt de nodige vrijheid om je werktijd in te plannen en thuiswerken
is ingeburgerd.

Verantwoordelijkheden

Jouw verantwoordelijkheden ? Dat is afhankelijk van wat jouw skills
zijn en waar jouw belangstelling naar uit gaat.
Wij draaien het om : wat jij verwacht, dàt kunnen wij bieden. De
realisatie van onze IT-projecten is een “team” gebeuren zodat we
rekening kunnen houden met de sterktes en passies van elke
medewerker.

Heb jij vooral interesse om oplossingen functioneel uit te werken,
aarzel dan niet om jouw profiel kenbaar te maken.
Ben je sterker in programmeren, ook dan kan jij aan je trekken
komen.
Liever een combinatie van beiden , zowel het functionele als het
technische ? Ook dan is een inzet in de IT-omgeving van
Commercial Finance mogelijk.
Ben je eerder op zoek naar een opportuniteit waar je aan de slag
gaat met structureren, verzamelen en ter beschikking stellen van
data ? Aarzel niet om te solliciteren !
Je werkt in een hecht en gemotiveerd IT-team. Je volgt de
technologische evoluties op informaticavlak die relevant zijn voor
onze sector, waardoor je talrijke kansen krijgt om je eigen IT
inzichten te blijven ontwikkelen.
Groeien staat centraal bij KBC Comfin, wat ook betekent dat onze
IT-medewerkers de kans krijgen om bij externe partners bij te leren.
Kwalificaties

Met welke competenties en kennis kan jij ons overtuigen :
Je bent gedreven en iemand die autonoom kan werken.
Initiatief en verantwoordelijkheid opnemen schrikken je niet af.
“Client centricity” is jouw drijfveer en in belang van de klant neem je
de nodige initiatieven.
Werken in een team waar samenwerken én teamresultaat
vooropgesteld wordt, spreekt je aan. Je gaat voortdurend in
interactie met je collega’s.
Je bent bovendien in staat om je ideeën op een vlotte,
gestructureerde en overtuigende manier te communiceren. Gezien
de context vormt Engels voor jou geen probleem.
En last but not least : je bent in het bezit van een IT-gerelateerd
bachelor of master diploma.

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”.

