
Functieomschrijving
Wil je deel uitmaken van een jong en 
dynamisch team waar je in een 
aangename werkomgeving je eigen 
talenten ten volle kan laten 
ontplooien? Heb je aandacht voor 
detail, diepgang en een commerciële 
ingesteldheid? Ben je benieuwd naar 
werken in een professionele sfeer en in 
uw eigen woonomgeving? Dan is 
werken bij Assur Invest misschien wel 
iets voor u.

Commerciëel  
medewerker Bank (m/v)
Voltijds of Deeltijds
VASTE JOB 

JANUARI 2022

Functieomschrijving
Dit zijn je belangrijkste taken:
Als commercieel medewerker speel je een belangrijke rol 
als klantenadviseur. Je verleent tevens commerciële en 
administratieve bijstand aan de verschillende (krediet- 
en beleggings-) adviseurs van het kantoor om de 
commerciële groei van het kantoor te ontwikkelen: 

• Afspraken vastleggen (telefonische prospectie) voor 
de commerciële medewerkers. 

• Agendabeheer. 
• Administratieve follow-up van de klantendossiers.
• Voorbereiding van de gesprekken en de 

klantendossiers. 
• Bijstand in het kader van de dagelijkse werking van 

het kantoor.

Profiel
De ideale kandidaat heeft volgende skills:

• Bachelor diploma en/of minstens 2 jaar ervaring als 
commercieel medewerker in de financiële sector.

• Nederlandstalig, basiskennis Engels en Frans zowel 
spreken als schrijven.

•  Basiskennis van de bankoplossingen: rekeningen, 
kredieten, beleggingen. 

• Kennis van de reglementering inzake beleggingen 
(MiFID). 

www.assur-invest.be



Aanbod
Assur Invest biedt u een boeiende functie in een 
dynamisch omgeving te midden van enthousiaste 
collega’s.

• Een deeltijdse of voltijdse functie (te bespreken) met 
groeimogelijkheden.

• Een aangename ‘paperless’ werkomgeving.
• Wij zorgen voor opleiding en bijscholing gedurende je 

volledige loopbaan.
• Je krijgt een marktconform salaris met diverse extra-

legale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering, 
hospitalisatieverzekering). 

Sterke punten
De ideale kandidaat heeft volgende eigenschappen:

• Duidelijk en efficiënt communiceren met de klanten, 
in de taal van de klant, en tegelijkertijd aandacht 
schenken aan de servicekwaliteit en de klantenrelatie. 

• De reglementering en de interne regels naleven bij de 
benadering van de klant. 

• Autonomie en proactieve houding om telefonisch 
afspraken vast te leggen en de agenda’s van de 
adviseurs van het kantoor te vullen. 

• Organisatorische en administratieve vaardigheden, 
wat zich vertaalt in een goede follow-up van de 
klantendossiers voor de verschillende adviseurs van 
het kantoor, maar ook in een goede voorbereiding van 
de klantendossiers en een correcte briefing van de 
adviseurs voor het gesprek. 

• Bereidwilligheid om op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen van de bank.

Plaats tewerkstelling
Assur-Invest Groep BV
Lindenlaan 35, 2340 Beerse 

Over ons
Assur Invest Groep BV is een agentschap met twee
vestigingen in Beerse en Westmalle. Als full service AXA
Bankkantoor en Business Banking Center zijn wij voor de
verdere uitbouw van het kantoor te Beerse op zoek naar
een commerciële medewerker (m/v).

Kom meer te weten over ons via www.assur-invest.be

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: vanessa@assur-invest.be 
Contact: Vanessa Van Haesebroeck 
Solliciteren met CV. 

www.assur-invest.be


