Medewerker Business Administration
BNP Paribas Cardif – De verzekeraar voor een wereld in verandering.
BNP Paribas Cardif is een innoverende verzekeraar. In België willen we ons profileren als dé specialist inzake de
bescherming van de terugbetaling van elk type krediet.
Uw verantwoordelijkheid als Medewerker Business Administration:
U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse operationele en administratieve taken met als doel een
efficiënte werking binnen het departement Internal Sales te garanderen.
Uw voornaamse taken zijn :











De procedure “KYI” nauwkeurig uitvoeren en opvolgen is van essentieel belang binnen ons team
De werkwijze die uit deze procedure voortvloeit moet strikt worden nageleefd
Uitvoeren van concrete en welomschreven administratieve taken
Het aanspreekpunt zijn voor al onze tussenpersonen en Accountmanagers mbt het beheer en werking
van hun agentenrekening .
Encoderen, scannen, klasseren en archiveren van documenten
Reviews en nieuwe samenwerkingen nauwkeurig kunnen analyseren, waardoor de opbouw van elk
dossier een positief resultaat geeft.
Schakelt zich in een permanent opleidingsplan op eigen initiatief, na overleg met de verantwoordelijke
Training, of dat van de onderneming
Het waarborgen en op peil houden van interne en externe samenwerkingen.
Het nakomen van afspraken met interne partijen en met tussenpersonen.
Biedt waar mogelijk de eigen expertise aan bij andere departementen.

Speel je troeven uit!







U hebt een een diploma van secundair onderwijs ASO/TSO heeft behaald.
U beheerst uitstekend de Nederlandse en Franse taal zowel geschreven en gesproken .
U neemt initiatief binnen uw takkenpakket , meedenkt in het optimaliseren van de werkmethodes binnen de
team en dat ook met de andere collega’s deelt .
U communiceert duidelijk en stelt steeds de klant (dus voornamelijk onze tussenpersonen ) centraal.
U bent flexibel, assertief en stressbestendig is.

In een wereld in verandering zijn diversiteit en inclusie centrale waarden. Bij BNP Paribas Cardif willen we
medewerkers aantrekken en behouden van alle leeftijden en van allerlei achtergronden, elk met hun eigen ervaring
en vaardigheden. Hiermee versterken we onze resultaten en onze innovatieve kracht.
Wat biedt BNP Paribas Cardif jou?




Volledig deel uitmaken van een groeiend bedrijf en je invloed op de groei
Een gevarieerde functie in dynamische en aangename werkomgeving plus een aantrekkelijk loon en
extralegale voordelen.
Reële doorgroeimogelijkheden in het bedrijf en in de BNP Paribas Groep.

Ga je de uitdaging aan?
Solliciteer meteen online. We horen graag van jou!

