
 

 
Zelfstandig Agentschapsdirecteur AXA Bank 

U heeft een passie voor klanten? U wenst te werken als zelfstandige of u bent dit reeds? De financiële wereld 
boeit u en de banksector in het bijzonder? U bent klaar voor een nieuwe uitdaging? Dan is deze job voor u!  

AXA Bank is een sterke financiële speler in de bankwereld en maakt deel uit van de AXA Groep die wereldwijd 
het nummer 1 verzekeringsmerk is.   Ze biedt een eenvoudig en transparant productaanbod op het vlak van 
kredieten en beleggingen voor zowel particulieren als zelfstandige ondernemers.    AXA Bank werd eind 2016 
verkozen tot Bank van het Jaar en heeft in 2017 & 2018 2 Bankawards verworven.  

AXA Bank kan rekenen op een net van meer dan 500 zelfstandige agenten met een stevige lokale 
verankering en een hechte band met hun klanten.  AXA Bank is op zoek naar agent/partners die zich 
professioneel opstellen, luisterbereidheid en beschikbaarheid tonen ten aanzien van hun klanten om hen te 
begeleiden in de opbouw en het beheer van hun vermogen.  

1/ Functiebeschrijving  

Voor de uitbouw van een agentschap in Poperinge zijn we op zoek naar een voltijdse Bankdirecteur (m/v) met 
het oog op een verdere uitbreiding van ons net en met een focus op invest.  

Als Bankdirecteur vertegenwoordigt u AXA Bank bij onze klanten, u bent een polyvalent persoon, u treedt op 
als manager met de nodige financiële en commerciële aanpak. Verder bent zeer bekwaam in   

 Het leiden en begeleiden van uw team van raadgevers.  U stuurt de organisatie aan en verdeelt met 
kennis van zaken de taken binnen uw team.  U staat in voor de evaluatie van uw medewerkers en 
speelt een belangrijke rol in hun professionele evolutie. 

 Het verzekeren van de rendabiliteit van de (transacties) en het onder controle houden van kosten 
en risico’s.    

 Het respecteren en het naleven van de bankregelgeving en het beantwoorden aan de normen 
opgelegd met name door het FSMA.  

 Het ontwikkelen en beheren van uw agentschap alsmede uw klanten portefeuille.  

2/ Technische vaardigheden 

 Kennis van de verschillende bankproducten  
 Kennis van de macro-economie en het verband met de financiële oplossingen 
 Kennis van de regelgeving van kracht in de banksector 

3/ Sociale vaardigheden 

 Autonoom, beschikbaar en flexibel 
 Gepassioneerd door het beroep van bankier en de klanten 
 Ondernemer met een commerciële visie en vastberaden uw agentschap en cliënteel uit te breiden 

 Een people manager bekwaam om een team te leiden 
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4/ Opleiding 

 Een bachelor of/en master, of minstens 5 jaar bewezen ervaring in de bank/financiële wereld.  

5/ Voorstel  

 Een dynamische en aangename functie binnen een belangrijke bank.  
 Een betrekking in uw omgeving, in een enthousiaste en dynamische sfeer.  
 Commerciële, administratieve en juridische ondersteuning ter uwe beschikking alsmede een 

gerichte expertise om u in elke etappe bij te staan. 
 Een breed aanbod van opleidingen op maat, die u de mogelijkheid bieden te evolueren en te 

ontwikkelen.   


