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Zin om samen met ons de grenzen te verleggen voor een duurzamere wereld?
Dankzij de dagelijkse inzet van onze meer dan 12.000 medewerkers, wil BNP Paribas Fortis zowel
een belangrijke speler zijn in verantwoorde en duurzame groei, als de voorkeurspartner zijn van onze
klanten op lange termijn. De bank zijn voor een wereld in verandering, betekent hen begeleiden bij de
veranderingen die ze dagelijks meemaken om hun projecten te realiseren. Dit betekent ook dat we de
individuele, collectieve en professionele uitdagingen van onze klanten met elkaar moeten verzoenen
om samen aan een duurzamere wereld te bouwen.
Zoek je een stageplek om je professionele en commerciële ervaring uit te bouwen?
Over de hele regio Antwerpen hebben we stageplaatsen ter beschikking in verschillende
bankkantoren. Daar kan je, onder begeleiding van een medewerker, kennis maken met de job van
een Adviseur Bankverzekeren in al zijn facetten. De job is zeer divers en de stage dus ook! Je krijgt
ook een commercieel gerichte opleiding om je stage goed te starten.
Wat mag je verwachten :
 Je gebruikt de nieuwste digitale tools en begeleidt de klant hierin.
 Je helpt klanten en geeft hen, samen met een medewerker, advies in de domeinen
Dagelijkse Bank, Beleggingen, Verzekeringen en Kredieten.
 Je maakt kennis met de verschillende expertiselijnen binnen de bank en bouwt expertise
op door mee te lopen met ervaren collega’s.
 Je helpt mee met de organisatie en planning van het kantoor.
Speel je troeven uit :
 Je bent momenteel 3e bachelor of masterstudent .
 Je kan een ondertekende stageovereenkomst van je school/universiteit voorleggen.
 Je kan je voor minimum 4 dagen per week en minimum 2 maanden vrijmaken.
 Je bent goed in het uitbouwen en onderhouden van relaties en je bent communicatief sterk.
 Je werkt zelfstandig, je bent zelfredzaam en je neemt initiatief.
 Je zoekt steeds naar concrete oplossingen met het grootste voordeel voor klant en bank.
 Je hebt een sterke affiniteit voor het digitale en je maakt efficiënt gebruik van de digitale tools
van onze bank als ondersteuning van je dagelijkse werking.

Wat biedt BNP Paribas Fortis jou?






Een unieke kans op je eerste professionele werkervaring.
Nieuwe professionele en persoonlijke vaardigheden.
Een uitstekende begeleiding.
Een verantwoordelijke en sociaal geëngageerde organisatie.
Een insider’s view in de bankwereld.

Ga je de uitdaging aan?
Aarzel niet om te solliciteren. We maken een eerste selectie op basis van je cv en motivatiebrief. Zien
we in jou een passende kandidaat? Dan hoor je gegarandeerd van ons. Succes!

