Algemeen bediende /
productiemedewerker

VASTE JOB
OKTOBER 2018

Functieomschrijving
Ben jij een enthousiaste klantgerichte
medewerk(st)er met een stipte
administratieve ingesteldheid en
interesse in de banksector en ben jij op

Als bankbediende staat u in voor :
• Het beheer van de loketverrichtingen
• Contacten met de klant
• Planning agenda van de accountmanagers
• Administratieve ondersteuning kredietadviseur
• Administratieve ondersteuning beleggingsadviseur
• Administratieve ondersteuning verzekeringsadviseurs

zoek naar een leuke afwisselende job?
Dan is werken bij Assur Invest
misschien wel iets voor u.

Profiel

De ideale kandidaat heeft volgende skills:
• Gemotiveerd
• Positief
• Doorzetter
• Teamplayer
• Ervaring
• Stipt
• Net voorkomen
• Flexibel
• Zelfstandig
• Discreet
• Sterk organisatorisch vermogen

www.assur-invest.be

Jobgerelateerde competenties

• Dossiers van (potentiële) klanten verifiëren en
opvolgen
• Briefwisseling opmaken en registreren
• Telefonische oproepen beantwoorden, klanten
ontvangen en klanten informeren of oriënteren
• Gegevens van klanten coderen en invoeren
(registratie van chèques, beursorders, ...) en de

Vereiste studies

Prof. bach.: Studiegebied Handelswetenschappen en
bedrijfskunde
Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook
in aanmerking voor deze job.

Talenkennis

• Nederlands (zeer goed)

opvolgingstabellen actualiseren
• Brieven, verslagen, nota’s, ... opstellen en redigeren
• Nieuwe bankrekeningen registreren of het beheer
ervan opvolgen
• Fiscale attesten, aflossingstabellen, beursoverzichten,
overzichten van de situatie van klanten,
opvolgdocumenten, … opstellen
• Prijsopgaves voor verzekeringscontracten opstellen en
de contracten beheren (verzoek tot betaling van de
bijdrage, controle van de betalingen, ...)
• De onderdelen van administratieve dossiers
registreren en controleren (situatieoverzicht,
identiteitsbewijs, bestand Nationale Bank, ...)

Persoonsgebonden competenties
• Ik kan een resultaat behalen
• Ik leg gemakkelijk contact
• Ik kan goed problemen oplossen
• Ik heb een grote leercapaciteit

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

Contract

• Vaste job
• Contract van onbepaalde duur
• Voltijds

Plaats tewerkstelling
ASSUR-INVEST GROEP

Dorpsplaats 15, 2390 Oostmalle

Aanbod

Assur Invest biedt u een boeiende functie in een
dynamisch omgeving te midden van enthousiaste
collega’s. Een marktconform loon en extra legale
voordelen.

• Ik kan goed met stress omgaan
• Ik kan goed samenwerken in een team
• Ik kan goed zelfstandig werken
• Ik respecteer regels en afspraken
• Ik kan met klanten werken
• Ik kan mij goed aanpassen aan andere situaties (ik
ben flexibel)

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: vanessa@assur-invest.be
Contact: Vanessa Van Haesebroeck
Solliciteren met CV.

• Ik ben precies

www.assur-invest.be

