
Credit Research Analyst 
 

Argenta groeit en dat betekent ook een groei van onze niet-retail portefeuille. Daarom 

zoeken we een Credit Research Analyst voor ons team CRA (Credit Risk Analysis). Dit 

team onderzoekt en beheert het kredietrisico van de niet-retail portefeuille van Argenta. 

  

Wat je concreet doet? 

 

• Je brengt samen met je collega's het kredietrisico van de investeringsportefeuille 

(omvat internationale ondernemingen, banken, …) in kaart en laat zo het 

management toe om de strategische doelstellingen veilig en compliant te 

realiseren. 

• Op basis van onderzoek analyses van individuele tegenpartijen, alsook op sector- 

en marktniveau, probeer je een waardering te bekomen en een correct advies uit 

te schrijven. Hierbij hou je rekening met zowel interne als externe factoren en met 

toekomstige tendensen. 

• Je bent binnen je domein verantwoordelijk voor het inhoudelijk opvolgen en 

controleren van de kwaliteit en consistentie van de rapporteringsprocessen. 

• Je slaagt erin op een overtuigende manier gesprekken te voeren met interne en 

externe stakeholders. 

• Je ziet de verbanden tussen kredietrisco en de werking van de bank (verband 

prijszetting, acceptatie, solvabiliteit, …) 

 

Je persoonlijkheid 

 

Een supermens hoef je niet te zijn om bij Argenta te werken. Gewoon jezelf zijn is prima. 

Bij ons geen zware protocols of strikte dresscodes. We houden het liever eenvoudig en 

ongedwongen. 

 

Luisteren naar collega’s vinden we vanzelfsprekend. Teamspelers hebben dan ook een 

streepje voor. En vooral teamspelers die pragmatisch werken, gaan voor een positieve 

aanpak en focussen op de essentie. 

 

Als Credit Research Analyst ben je analytisch ingesteld en kan je grote hoeveelheden 

informatie verwerken. Op basis van je analyse kun je sterke adviezen en 

verbeteringsvoorstellen formuleren. Bovendien werk je graag in een omgeving die 

voortdurend evolueert. Daarbovenop ben je stressbestendig en resultaatgericht. 

 



Uiteraard bezit je sterke communicatieve vaardigheden en een goede dosis 

overtuigingskracht. Je bent klantgericht, empathisch en brengt ook moeilijke 

boodschappen begrijpelijk over. 

 

  

Je theoretische bagage 

 

• Masteropleiding 

• Je beschikt over een goede kennis van MS Office-programma’s en bij voorkeur 

ook van Bloomberg en VBA. 

• Kennis van IFRS en Basel-kapitaalberekeningen is mooi meegenomen, maar 

starters die leergierig zijn en een gezonde interesse hebben in kredietrisico en de 

financiële wereld, komen zeker ook in aanmerking. 

  

 

Aanbieding 

 

Er zijn 101 redenen om voor Argenta te werken. Deze vacature is te kort om ze allemaal 

op te sommen maar dit willen we je zeker al meegeven: 

 

• Werken bij Argenta is werken bij een duurzame werkgever in hartje Antwerpen. 

• Je voelt je meteen welkom bij ons. Je komt terecht bij fantastische collega’s die 

klaarstaan om je te helpen. 

• We luisteren naar jou en investeren in je carrière. Zo krijgt je talent alle kansen. 

Maar niet ten koste van alles. Bij Argenta heb je ook nog tijd voor wat anders. 

Gezonde groei, noemen we dat.  

 

Ontdek alle 101 redenen om voor Argenta te werken 

 

En het financiële plaatje? 

 

• Een contract van onbepaalde duur 

• Een marktconforme brutoverloning 

• Maaltijdcheques 

• Groepsverzekering 

• Hospitalisatieverzekering 

• Cafetariaplan (je kunt het bedrag van je 13de maand inzetten om aan voordelige 

voorwaarden bijvoorbeeld een nieuwe fiets, een nieuwe smartphone of extra 

verlofdagen aan te kopen) 

 

https://www.argentajobs.be/nl/over-argenta/101-redenen-om-voor-argenta-te-werken


 

 

Contact 

 

Heb je een vraag over deze vacature? Stuur dan een mailtje naar jobs@argenta.be. 

Wil jij onze nieuwe Senior Kredietrisico Analist worden? Solliciteer dan snel online!  

mailto:jobs@argenta.be

