
 

FUND STRUCTURING OFFICER 

Het team “Strategic Development & Fund Structuring” van Belfius Investment Partners telt 

momenteel 4 collega’s en heeft twee kernactiviteiten: 

1. Beheer en optimaliseren van de levenscyclus van onze fondsen (van creatie van een  

nieuw fonds tot de jaarlijkse rapporteringen van alle fondsen). 

2. Strategische uitbouw van de commerciële relatie met de distributeur.  

 

We zoeken een fijne collega die samen met ons zal instaan voor: 

• Relatie met externe partijen aan wie Belfius Investment Partners taken delegeert 

• Controle van deze gedelegeerde taken 

• Juridische en administratieve ondersteuning bij alle stadia van de levenscyclus van onze 

fondsen 

 

Dit is jouw functieomschrijving:  

Je zal samen met de collega’s instaan voor  

• Het opstellen, nakijken en herwerken van allerhande juridische documenten zoals  
contracten, prospectussen en publicaties. 

• Je onderhoudt goede relaties met de Belgische marktautoriteit en met de  
financiële partners zoals de depothoudende bank, de transfert agent, de boekhouding en 
internationale bevoorrechte asset managers.  

• Je volgt de gedelegeerde taken van nabij op en brengt hiervan verslag uit aan het audit-en 
directiecomité.  

• Je adviseert het team rond de nieuwe regelgevingen en gangbare  
marktpraktijken welke een impact kunnen hebben op de levenscyclus van onze fondsen. 

 

Herken je jezelf in dit profiel?   

• Je volgde een hogere opleiding (bachelor of master) in een juridische, financiële of  
economische richting. 

• Je toont sterke interesse om je te ontwikkelen op het vlak van het takenpakket of beschikt al 
over een relevante ervaring.  

• Je hebt een basiskennis van de Belgische fondsenwetgeving of een juridische achtergrond. 

• Je neemt graag initiatief en verantwoordelijkheid op, houdt van polyvalentie, flexibiliteit en 
variatie.   

• Je gaat georganiseerd, nauwkeurig en discreet aan de slag. 



• Je beheerst vloeiend Nederlands of Frans. Goede kennis van het Engels helpt je nog meer 
vooruit.  

• Je hebt de ambitie om eventueel te evolueren naar een leidinggevende rol.  

 

Wat mag jij van ons verwachten? 

• De job schenkt je veel ruimte voor eigen initiatief, autonomie en persoonlijke invulling in 
functie van jouw kennis en ervaring. 

• Een aangename werkomgeving met een scale-up mentaliteit en een vlakke 
organisatiestructuur, waar je de kans krijgt om bij te dragen tot de verdere groei van het 
bedrijf met een unieke focus op de Belgische beleggingsmarkt. 

• Up-to-date kennis en de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

• Uitdaging, variatie en perspectief op doorgroeimogelijkheden. 

• Een gezonde afwisseling tussen thuis- en kantoorwerk.  

• Een “office-with-a-view” op de 29ste verdieping van de Belfius Tower op wandelafstand van 
het Brusselse Noordstation. 

• Een aantrekkelijk salaris en de mogelijkheid om zelf keuzes te maken in je voordelenpakket.  

 

Heb je interesse?  

Stuur je kandidatuur naar Gert Verlinden, HR Manager via Gert.GV.Verlinden@BelfiusIP.be  

 

Belfius Investment Partners (Belfius IP) is een dochteronderneming van Belfius Bank,  

opgericht in 2016. Als Management Company beheren wij zowel eigen fondsen als fondsen  

waarvan het beheer wordt toevertrouwd aan een aantal bevoorrechte partners. Het totale  

beheerde vermogen bedraagt meer dan 29 miljard euro. We vormen een ploeg van zo’n 60 
medewerkers.  

 

We zijn een inclusieve werkgever.  

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. 
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