Corporate office : IT Support Officer
Belfius Investment Partners (Belfius IP) is een jonge vennootschap opgericht in 2016 en gekenmerkt
door een dynamische organisatie. Belfius IP is een gereglementeerde vennootschap onder toezicht
van de FSMA en in volle ontwikkeling.
Onze activiteit bestaat hoofdzakelijk uit:
• het beheer van de beleggingsportefeuilles van beleggingsfondsen
• de administratie
• de distributie van deelbewijzen van de beleggingsfondsen
Onze beheersactiviteit leunt op een geïntegreerd portfolio management system (Simcorp/Dimension)
en doet beroep op een belangrijk hoeveelheid financial data die afkomstig zijn van verschillende
externe leveranciers .
Functieomschrijving
De functie heeft als objectief om alle IT aspecten van Belfius IP goed op te volgen en samen met het
management het zo optimaal mogelijk te beheren. De hardware, software en IT ontwikkelingen van
Belfius IP worden uitgevoerd door Belfius Bank. Het is belangrijk voor Belfius IP dat de contractuele,
budgettair en operationele opvolging zo goed mogelijk verloopt. Bijkomend is Belfius IP een grote
gebruiker van market data waarbij een optimaal beleid belangrijk is.
Taken van de Corporate Office IT Support Officer
•

Ondersteuning in het dagelijkse beheer van de IT infrastructuur:
- Bepalen van de benodigde hardware, zowel voor het gebruik in ons hoofdgebouw als op
onze locatie in Gent (Business Continuity Plan).
- Coördineren en opvolgen van mogelijke hardware en infrastructuur issues in samenwerking
met Belfius Bank, onze leverancier.
- Financiële en wettelijke opvolging van de IT contracten, facturen, budgetten,…

•

Projectopvolging:
- Een brug zijn tussen de gebruiker en het IT departement en projectmanagers van Belfius
Bank.
- De verschillende projecten mee opvolgen en ondersteunen om deze tijdig te realiseren.
- Opvolgen van de status van de projecten. Als lid van de trimestriële accountsteering comité
met het IT departement van Belfius Bank doe je een opvolging van de verschillende
projecten uitgevoerd voor Belfius IP.

•

Beheer financial data
- Opvolgen van de contracten, facturen, budgetten van market data
- Aansturen het Financial Data Comité dat als doelstelling heeft een optimalisatie van de
licenties en gebruikte data vs de toegevoegde waarde.

Vaardigheden
•
Je hebt een diploma in IT (bachelor of Master) of gelijkwaardig door ervaring
•
Je hebt een ervaring in de organisatie van IT infrastructuur, of je hebt een sterke interesse om je
op dit vlak in te werken
•
Je bent iemand met zin op initiatief en die niet bang is om uitdagingen aan te pakken
•
Je werkt oplossingsgericht.
•
Je bent iemand die makkelijk contact legt en goed samenwerkt met een grote groep mensen.
•
Je kan zowel autonoom werken als in teamverband
•
Je beschikt over een goeie kennis, zowel mondeling als schriftelijk, van het Nederlands, Frans en
Engels.
•
Kennis van financial data leveranciers (zoals Bloomberg, Morningstar,…) is een toegevoegde
waarde.
Werkomgeving:
•
Een aangename werkomgeving met start-up mentaliteit waar je de kans krijgt om bij te dragen
tot de verdere groei van het bedrijf met een unieke focus op de Belgische investeringsmarkt.
•
Zelfstandig werken binnen een klein dynamisch team
•
De mogelijkheid om mee te zijn met de nieuwste ontwikkelingen en om je persoonlijk te
ontwikkelen via de nodige opleidingen.

Voor meer informatie kan u terecht bij Sylvia Moens (sylvia.moens@belfius.be)

