
 

 

Commercieel medewerker kredieten 

 

1/ Je verantwoordelijkheden 

Om ons agentschap verder te ontwikkelen zijn we op zoek naar een voltijds commercieel medewerker 
kredieten (m/v) : 

In deze functie stel je je op als de kredietadviseur van onze klanten: 

- Je bent hét commercieel aanspreekpunt in het agentschap voor wat betreft de kredietbehoeftes 
van de klant 

- Je begeleidt de klant doorheen zijn journey door het geven van professioneel advies in het 
vinden van de juiste kredietoplossing. Hierbij hou je rekening met de behoeftes van de klant 
enerzijds, maar ook met de kredietpolitiek en kredietstrategie van AXA Bank (vb. inzake 
kredietrisico).  

- Je biedt de klant een globaal pakket aan waarin ook de nodige verzekerings- en bankproducten 
opgenomen zijn die vereist zijn in het bekomen van het krediet en communiceert hierover 
duidelijk en transparant met de klant. 

- Je bent verantwoordelijk voor kwalitatief samenstellen en correct motiveren van het 
kredietdossier naar de kredietanalysten toe.  

- Je neemt spontaan contact op met klanten en prospecten op basis van marketinginzichten en 
CRM 

- Je beheert op een proactieve manier de bestaande kredietportefeuille en neemt acties om deze 
verder uit te bouwen 

2/ Je competenties  

 Een commercieel gesprek kunnen voeren waarbij je je meerwaarde toont door het juiste 
advies te geven aan de klant rekening houdend met zijn behoeftes. 

 De oplossingen/voorstellen op een duidelijke en transparante manier kunnen toelichten  
aan de klant, in de taal van de klant. 

 Je werkt nauwgezet en efficiënt 
 Kennis hebben van de wetgeving inzake kredieten en de regelgeving inzake fiscaliteit.  
 Beheersing van kredietproducten om het juiste krediet te kunnen voorstellen aan de klant. 
 Het respecteren van de regelgeving en interne regels in de commerciële aanpak van de klant. 
 Bereikbaarheid en flexibiliteit om klanten te ontmoeten.  

 De evoluties volgen in het kredietdomein en bereidheid om uw kennis op peil te houden. 
  

 Opleiding 
 Een bachelor en/of master met minimum 3 jaar ervaring hetzij als kredietanalist in een 

financiële instelling of bank, hetzij als kredietadviseur.  

Ons aanbod 

 Een ondernemende en aangename functie, waarin je het verschil maakt voor de klant 
 Een job dicht bij huis in een dynamische en enthousiaste omgeving 
 Groeimogelijkheden binnen een zelfstandig agentschap dat deel uitmaakt van een 

internationale gerenomeerde groep. 
 Uitgebreide opleidingsmogelijkheden die je in staat stellen verder te evolueren 
 Een marktconforme verloning en extralegale voordelen 


