
 

Corporate office: Business analyst 

Belfius Investment Partners (Belfius IP) is een beheervennootschap van beveks 
(beleggingsvennootschappen met variabel kapitaal) en van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, 
die erkend werd door de FSMA. Het kan gaan om zowel klassieke als alternatieve instellingen voor 
collectieve belegging (ICB's). 
Als dochteronderneming van Belfius Bank kunnen wij rekenen op een stevige verankering in de 

Belgische financiële sector. 

Onze activiteit omvat in hoofdzaak de volgende opdrachten:  

• het beheer van beleggingsportefeuilles van beveks en gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen 

• het administratief beheer 

• de distributie van deelbewijzen van beveks of gemeenschappelijke beleggingsfondsen 
 
Onze beheeractiviteit steunt zich op een geïntegreerd systeem voor portefeuillebeheer 
(Simcorp/Dimension) dat werd ontwikkeld in samenwerking met Belfius Bank. Belfius IP maakt 
eveneens gebruik van heel wat financiële data die worden verstrekt door diverse externe leveranciers. 
 

Functiebeschrijving 

Regelmatig monitoring van de resultaten van de vennootschap (de commerciële activiteit, de 

opbrengsten, de kosten), het voorbereiden en beheren van het budget, het monitoren van het 

rendement, het voorbereiden van de maandelijkse rapportering voor het uitvoerend comité en ook 

van de reglementaire rapportering van de vennootschap. Bij BIP het aanspreekpunt zijn voor de 

follow-up van de leveranciersovereenkomsten. Meewerken aan specifieke projecten van de afdeling, 

met name in het kader van de uitbreiding van de activiteit van BIP. 

1ste Verantwoordelijkheid : monitoring en reporting 

Zorgen voor de regelmatige follow-up van de financiële resultaten van de vennootschap en een 

analyse maken van de evolutie van de commerciële activiteit, van de resultaten en de kosten in het 

kader van een vergelijking met het verleden, het budget en de ramingen/prognoses, ter 

voorbereiding van de rapportering voor het executive committee. Dat omvat onder meer de 

volgende taken:  

- Zorgen voor de dagelijkse monitoring van de facturen en van de maandelijkse 

afsluitingsprocedure in samenwerking met de boekhoudafdeling van de bank 

- Analyses uitvoeren van de evolutie ten opzichte van het verleden, het budget, de ramingen 

- Regelmatig verslag uitbrengen bij het management en bij het auditcomité van BIP, met 

inbegrip van mededelingen met betrekking tot de verwachte evolutie 

- De kwartaalrapporteringen voor de toezichthoudende overheden voorbereiden 

- Zorgen voor de follow-up van de verzoeken van de externe auditor tijdens de 

halfjaarlijkse/jaarlijkse controles. 



 

2de Verantwoordelijkheid : follow-up van de leverancierscontracten 

Bij Belfius IP, het aanspreekpunt zijn voor de monitoring van de leverancierscontracten, met name 

voor de IT-ontwikkelingskosten en de leveranciers van market data (Bloomberg, MSCI enz.). 

Dat omvat onder meer de volgende taken:  

- Het aanspreekpunt te zijn voor de dienst Aankopen van de bank bij het onderhandelen over 

die contracten 

- Zorgen voor de follow-up van die contracten (aantekeningen enz.) en de link leggen met de 

facturen, de budgetten 

- In verband met de market data een regelmatige controle uitoefenen op het gebruik van die 

market data en van de voorstellen tot optimalisering 

- Actief deelnemen aan de follow-upcomités voor de IT-kosten en de financial market data 

 

3de Verantwoordelijkheid : specifieke projecten/vragen 

Meewerken aan de projecten van de afdeling en ingaan op specifieke verzoeken. 

Dat omvat onder meer de volgende taken:  

- In het kader van de uitbreiding van de activiteit van Belfius IP, meewerken aan de 

totstandkoming van een analytische follow-up van de kosten 

- Zorgen voor het verwerken van de wijzigingen die te maken hebben met die nieuwe activiteit 

in de databanken, de rapporteringen en de bestaande leverancierscontracten. 

 

Profiel 

• U beschikt over een diploma universitair of hoger onderwijs, bij voorkeur in het domein 

financiën of economie. 

• U beschikt over degelijke analytische vaardigheden, in combinatie met een synthetisch 

vermogen. 

• U bent een teamspeler en werkt eveneens autonoom en georganiseerd. 

• Goede kennis van Excel en van databases. 

• U beschikt over een goede kennis van het Nederlands/Frans en van het Engels. 

 

Werkomgeving:  

• Wij bieden u een aangename werkomgeving met de mentaliteit van een start-up, waar u de 

kans krijgt bij te dragen tot de toekomstige groei van de onderneming, met een unieke focus op 

de Belgische beleggingsmarkt. 

• U werkt autonoom in een klein dynamisch team. U bent op de hoogte van de meest recente 

evoluties en kan bijdragen tot uw individuele ontwikkeling via de vereiste opleidingen. 

 

 



 

Interesse : 

Neem contact op met Mevr Sylvia MOENS (sylvia.moens@belfius.be) voor eventuele vragen. 

 

 

 

 

Diversiteit bevordert innovatie en helpt bedrijven en ondernemingen om sneller hun missies te 
realiseren.  

 

Belfius IP verbindt zich tot het vergroten van de diversiteit en het handhaven van een progressieve 
en inclusieve werkplek. Voor ons is het belangrijk dat we gelijke kansen bieden in het door ons 
georganiseerde rekruteringsproces. We verwelkomen sollicitaties van alle gekwalificeerde 
kandidaten, ongeacht hun etnische afkomst, ras, geslacht, religieuze overtuiging, seksuele 
geaardheid, leeftijd, burgerlijke staat of eventuele beperking.   

 

 

mailto:sylvia.moens@belfius.be

