
Ben jij onze nieuwe Branch Manager?
Vanwege uitbreiding van onze filialen zijn wij op zoek naar de nieuwe Branch Manager. Word onze nieuwe 
Branch Manager en maak samen met jouw team een succesvolle en winstgevende branch!

Dit ga je doen:

Als Branch Manager komt jouw commercieel inzicht en proactieve houding volledig tot zijn recht. Je zorgt 
voor een gezonde groei van de particuliere en zakelijke kredietverlening en toevertrouwde middelen. Dit 
bereik je door nieuwe klanten aan te trekken en de relatie met bestaande klanten uit te bouwen. Je denkt 
in oplossingen en overwint daarmee hindernissen. De veelzijdigheid aan taken maken dat geen werkdag 
hetzelfde is. Samen met het team zorg jij ervoor dat de operatie op de branch vlot verloopt en dat de klanten 
een optimale service ervaren en tevreden de bank uit lopen!

Tot de dagelijkse werkzaamheden behoren onder meer:

1. Het opstellen en uitvoeren van het branch beleidsplan in afstemming met andere branches;
2. Het acquireren en het beheren van de toevertrouwde middelen conform het beleidsplan, de asset & 

liability manual en de compliance manual;
3. Het acquireren van kredieten conform het beleidsplan en de loan policies;
4. Het monitoren van de juiste administratieve verwerking (kredieten en toevertrouwde middelen op 

systeem- en dossierniveau);
5. Het reviewen en (mede) goedkeuren van kredietvoorstellen;
6. Het zorgdragen voor het vergroten van de share of wallet per klant;
7. Het geven van leiding aan en coachen van de Branch Supervisor en Retail Officers.

Dit ben jij:

Een enthousiast en energiek persoon met minimaal een afgeronde HBO opleiding in Bedrijfskunde of 
Bedrijfseconomie. Je bent commercieel gericht en beschikt over leidinggevende capaciteiten, analytisch 
vermogen en goede communicatieve vaardigheden.

Wat bieden wij jou?

Wij bieden jou een uitdagende functie binnen onze sterk groeiende organisatie. Naast een goed salaris zijn 
er volop mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling, een pensioenregeling, collectieve verzekeringen, 
andere secundaire voorwaarden en bovenal een prettige werksfeer.

Kun jij jezelf hierin terugvinden? Dan is dit je kans om ons team te versterken!

Reacties in de vorm van een sollicitatiebrief met Curriculum Vitae kunnen tot en met 18 augustus 2019 
worden gemaild naar humanresource@finabanknv.com t.a.v. de Human Resource Manager.


