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Beama zoekt Director Asset 

Management & Private Banking – 

Director-General BEAMA 

Als vertegenwoordiger en spreekbuis van de financiële 

sector ontwikkelt Febelfin samen met haar leden een sociaal 

en transparant bankwezen. Onze vernieuwingen gaan van 

duurzame beleggingen, over diversiteit in het 

bankpersoneel, tot altijd en overal mobiel betalen. Febelfin 

overkoepelt de Belgische Vereniging van Banken en 

Beursvennootschappen, de Beroepsvereniging voor het 

Krediet, BEAMA, de Belgische Leasingvereniging en de 

Belgische Vereniging van Beursleden.  

 

Wij zijn op zoek naar een Director Asset Management & 

Private Banking. Tegelijk ben je Director-General van onze 

deelvereniging BEAMA.  

 

Wat doet BEAMA? 

 

BEAMA vertegenwoordigt het beroep van ‘Asset 
Management’, ontwikkelt de activiteit van ‘Asset 
Management’ in België en bevordert zijn imago en dat van 
zijn leden. 
 

Wat houdt de job in ?  

- Je hebt de algemene leiding over de medewerkers 

en over de activiteiten van het Secretariaat 

BEAMA. Je staat ook aan het hoofd van de 

business line Asset Management & Private Banking 

binnen Febelfin. Je verdiept je in een waaier van 

business topics die de uitbouw van fund- en asset 

management aanbelangen.  

- Je bent verantwoordelijk voor de governance van 

BEAMA. Daarbij hoort de coördinatie van 

inhoudelijke werkzaamheden voor de Raad van 

Bestuur, een geïntegreerde webstek en 

databanken, en het financiële beheer.  

- Je vertegenwoordigt BEAMA via alle mogelijke fora 

(EFAMA, toezichtsautoriteiten, overlegorganen, 

conferenties, PR-events, …).  

- Je beantwoordt de noden van de leden van 

BEAMA. Hoe? Door een snelle en kwalitatieve 

dienstverlening (informatie bieden, workshops of 

seminaries voor de leden organiseren, 

sectorstandpunten ontwikkelen, advies geven en 

aanbevelingen doen bij implementatie op het 

terrein). 

- Je draagt bij aan de interne organisatie van 

Febelfin. Je werkt daarvoor samen met andere 

Febelfin business lines.  

- Je oefent de functie uit met respect voor de 

waarden van Febelfin (Goal oriented, Proactive, 

Collaborative, Accountable, Innovative, Credible), 

voor de strategische agenda en voor de 

beslissingen van de Raad van Bestuur van Febelfin 

en BEAMA.  

Wie ben jij? 

- Je hebt een masterdiploma op zak. 

- Je hebt een goede kennis van de aspecten die 

belangrijk zijn voor de uitbouw van fund- en asset 

management: juridische zaken, fiscaliteit, 

technieken voor portfolio management, 

pensioenopbouw, boekhouding en 

statistiek, duurzaam beleggen, ....  

- Ervaring in projectbegeleiding is een pluspunt. 

- Je beschikt over een hoog inlevingsvermogen en 

over diplomatieke vaardigheden. 

- Je hebt voldoende leidinggevende capaciteiten om 

een team aan te sturen, maar ook administratief-

organisatorische taken schrikken je niet af.  

- Je bent een teamplayer die initiatief neemt. Waar 

nodig kan je ook zelfstandig werken.  

- Je hebt een actieve kennis van drie talen ( FR-NL-

EN). 

Wat bieden we jou? 

- Een competitief loon aangevuld met extralegale 

voordelen zoals een bedrijfswagen, 

groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, 

ambulante verzekering, flex income plan, 

maaltijdcheques, gsm met abonnement, laptop, … 

- Een contract van onbepaalde duur.  

- Een professionele omgeving met een uitgebreid 

netwerk in de financiële wereld.  

- Een werkplek waar het aangenaam vertoeven is. 

- Een goede werksfeer met afterworks, 

inspiratiesessies en andere fijne teammomenten.  

- Uitgebreide mogelijkheden om opleiding te volgen 

en jouw kennis up-to-date te houden.  
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- De mogelijkheid om je job zelf richting te geven en 

flexibel te organiseren (telewerk).  

Hoe ga je verder? 

- Heb je interesse in deze job? Aarzel dan niet om te 

solliciteren. Stuur vóór 10 februari 2021 je cv en 

een korte motivatiebrief naar Christine Martinez 

via soc@febelfin.be. 

- Febelfin heeft het Women in Finance Charter 

ondertekend voor een beter evenwicht tussen 

mannen en vrouwen op alle niveaus binnen de 

financiële sector. We hebben ook onze leden 

aangemoedigd om dat charter te ondertekenen. 

Wij beseffen dat diverse teams belangrijk zijn en 

we waarderen jouw unieke ervaring, wat je 

geslacht, afkomst, leeftijd of parcours ook is.  
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