FUND STRUCTURING OFFICER

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 toevertrouwd
beheerd vermogen bedraagt per juni 2021 meer dan 21 mia EUR.
Het team “STRATEGIC DEVELOPMENT & FUND STRUCTURING” telt momenteel 4
collega’s en heeft twee kernactiviteiten:
• Beheer en optimaliseren van de levenscyclus van onze fondsen (van creatie van een
nieuw fonds tot de jaarlijkse rapporteringen van alle fondsen)
• Strategische uitbouw van de commerciële relatie met de distributeur
WE WENSEN DIT TEAM TE VERSTERKEN en zoeken een fijne collega die samen met ons zal
instaan voor de
• Relatie met externe partijen aan wie Belfius Investment Partners taken delegeert
• Controle van de gedelegeerde taken
• Juridische en administratieve ondersteuning bij alle stadia van de levenscyclus van onze
fondsen
Functiebeschrijving:
U zal samen met de collega’s instaan voor
-

-

Het opstellen, nakijken en herwerken van allerhande juridische documenten zoals
contracten, prospectussen en publicaties
Het onderhouden van goede relaties met de Belgische marktauthoriteit en met de
financiële partners zoals de depothoudende bank, de transfert agent, de boekhouding en
andere externe financiële partners.
U volgt de gedelegeerde taken van nabij op en brengt hiervan verslag uit aan het auditen directiecomité
U bewaakt en adviseert het team rond de nieuwe regelgevingen en gangbare
marktpraktijken welke een impact kunnen op de levenscyclus van onze fondsen

De jobinhoud laat veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke invulling in functie van uw
kennis en ervaring.

Profiel :
•
•

•
•
•
•

•

Je volgde een hogere opleiding (bachelor of master) in een relevante financiële,
economische of juridische richting
We zoeken kandidaten die reeds een bewezen ervaring hebben en/of die een sterke
interesse tonen om zich op deze vlakken verder te ontwikkelen. Je beschikt over een
basiskennis van de Belgische fondsenwetgeving of hebt een juridische achtergrond
Je bent iemand met zin voor initiatief, flexibel ingesteld, en neemt graag een brede waaier
van activiteiten en verantwoordelijkheden op
Je kan zowel autonoom werken als in teamverband
Je gaat georganiseerd en nauwkeurig aan de slag waarbij je loyauteit en discretie hoog in
het vaandel draagt
Je bent communicatief en beschikt over een vlotte kennis van minstens Nederlands en
Frans, zowel mondeling als schriftelijk. Goede kennis van het Engels is zeker een
pluspunt
PC-toepassingen als Outlook, Word, Excel en PowerPoint hebben weinig geheimen voor
jou

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
beleggingsmarkt
• 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
• Een job met de nodige uitdaging, een brede waaier van activiteiten en ruimte voor
initiatief met verdere doorgroeimogelijkheden.
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.
2

