Relatiebeheerder vdk bank Ertvelde
Met passie voor ethisch duurzaam bankieren.

De uitdaging
Je werkt samen met de kantoorhouder aan de realisatie van de commerciële groei van het
kantoor. Daarbij heb je rechtstreeks contact met de klanten die je het ruime gamma van
zowel bancaire als van verzekeringsdiensten aanbiedt.
Je bent goed thuis in beleggingsinstrumenten, kredieten en verzekeringen en hebt aandacht
voor ethisch duurzaam bankieren.
Klanten zijn voor jou oprecht belangrijk. Hun welvaart en toekomst mee plannen staat
centraal in een relatie van wederzijds respect.
Je voert prospectiegesprekken en organiseert klantenopvolging op een gestructureerde wijze.
Je analyseert en detecteert wat echt belangrijk is voor de klant en realiseert zo een
onderbouwde klantenrelatie.
Concreet
Wil je meer over onze werking te weten komen?

www.samenplannen.be

www.vdk.be

vdk bank is een onafhankelijke gezinsbank met hoofdzetel in Gent en met een 90- tal
vestigingen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen. Sinds de oprichting in
1926 vaart vdk een eigen koers als duurzaam ethische bank. Zonder grote woorden, maar
met des te meer enthousiasme. Onze klanten kiezen voor eerlijk, correct en professioneel
financieel advies van mens tot mens.
Het profiel
Je beschikt over een bachelor of master diploma of je beschikt over een ruime ervaring.
Commercieel talent typeert jou, waarbij je met een gezonde dosis inlevingsvermogen de
klanten wil benaderen in een totaalaanpak bank én verzekeringen.
Je beschikt hierbij over een analytische en gestructureerde ingesteldheid.
Je bent enthousiast, leergierig en wil meewerken aan de uitbreiding van het kantoor.
Je woont in de regio en ambieert een lange termijn inzet. Deeltijds is mogelijk.
Ons aanbod
Je maakt deel uit van een bank met een sterk regionaal uitgebouwd netwerk en een stevige
reputatie in zijn sector.
Wij voorzien in een doorgedreven opleiding. Daarna start je als commercieel medewerker in
een boeiende en gevarieerde job met eigen verantwoordelijkheden. Je krijgt daarbij de ruimte
om eigen ideeën en acties voor te stellen en te realiseren.
Naast een competitief salaris, voorzien wij extralegale voordelen in de lijn van de sector.
Hoe solliciteren?
Is dit de uitdaging die je zoekt, stuur dan je gemotiveerde sollicitatie en cv naar
wimvanhecke@telenet.be

