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Commercieel medewerker beleggingen 
 

1/ Functiebeschrijving  

Om de ontwikkeling van ons bankkantoor voort te zetten, zijn we op zoek naar een voltijdse 

commerciële medewerker beleggingen (m/v):  

Als commercieel medewerker beleggingen profileer je als de beleggingsadviseur voor de klant.  

Dankzij je financiële kennis en je commerciële ingesteldheid ben je: 

 in staat om de klant op beleggingsvlak te adviseren en te begeleiden, zowel om een kapitaal 

op te bouwen en te laten renderen als om dit aan te wenden op het moment van het pensioen. 

 in staat om de noden van je klanten te identificeren en samen met hen aangepaste, 

evenwichtige en gediversifieerde oplossingen uit te werken die tegemoetkomen aan de 

geanalyseerde noden (projecten en termijn) 

 bijzonder gemotiveerd om proactief contact op te nemen met je klanten om je relatie met hen 

in stand te houden en te versterken, alsook om je klantenportefeuille uit te breiden (met nieuwe 

contacten).  Je wijdt je tijd dus voornamelijk aan advies inzake bankbeleggingen. 

2/ Technische vaardigheden 

 Kennis van de beleggingsoplossingen van de bank (waaronder: beleggingsfondsen, 

aandelen, obligaties, gestructureerde producten, termijnrekening, spaarproducten) 

 Kennis van de macro-economie en de verbanden met de financiële oplossingen 

 Kennis van de reglementering inzake beleggingen (MiFID) 

 Kennis van de basisregels inzake successie 

3/ Gedragsvaardigheden 

 Een commercieel gesprek leiden en sturen en in elke fase van het gesprek de toegevoegde 

waarde benadrukken van advies en begeleiding 

 Duidelijk en efficiënt communiceren met de klanten, in de taal van de klant.  In staat om aan 

de klanten duidelijk en transparant de eigenschappen, de voordelen van de oplossing/het 

voorstel en vooral de voordelen voor de klant uit te leggen  

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

 Autonomie & proactieve houding ten aanzien van de klant (proactief contact opnemen met 

de klant en geen vervaldag afwachten).  Beschikbaarheid en flexibiliteit om de klanten te 

ontmoeten  

 Organisatorische en administratieve vaardigheden, wat zich vertaalt in een goede follow-

up van de dossiers en een goede voorbereiding van de gesprekken met de klanten. 

 Bereidwilligheid om up-to-date te blijven en opleidingen te volgen met betrekking tot de 

technische aspecten en de processen die verband houden met de beleggingen binnen AXA 

Bank (instructienota), via persinformatie of regelmatige aanwezigheid op vergaderingen die de 

entiteiten van de Groep AXA organiseren 
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4/ Opleiding 

 Bachelor en/of master, of met minstens 3 jaar gedegen ervaring op beleggingsvlak 

 Tweetaligheid is een troef (regio : Brussel en agglomeratie) 

5/ Aanbod  

 Een ondernemende en aangename functie waarin je het verschil kan maken 

 Een job in jouw buurt, in een boeiende en dynamische omgeving 

 Doorgroeimogelijkheden binnen een zelfstandig kantoor dat deel uitmaakt van een groep die 

internationale faam geniet 

 Een uitgebreid opleidingstraject dat de mogelijkheid biedt om verder te evolueren 

 Een marktconform loon gecombineerd met extralegale voordelen  

 

 

 


