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VACATURE 
Insurance Manager België en Nederland 

Date: 5 februari 2019 
Business Line: 
Position: 

Staff Belgium / Netherlands 
Insurance Manager België en Nederland (0,80 – 1,00 FTE) 

  
  
BNP Paribas Leasing Solutions 
BNP Paribas Leasing Solutions is een belangrijke speler op de Nederlandse en Belgische zakelijke 
vendor leasemarkt en wij zijn onderdeel van de BNP Paribas Group. BNP Paribas Leasing Solutions 
richt zich op financiële- en operationele lease activiteiten van kapitaalgoederen met lokale en 
internationale partners.  

 
Wij zijn een internationaal opererend bedrijf met nauw samenwerkende vestigingen. Net als veel van 
onze belangrijke partners zijn wij gestructureerd in een Benelux-organisatie, reizen is daarom een 
wezenlijk onderdeel van de functie. 

 

Functie 
Voor de verzekeringsactiviteiten zijn onze Belgische en Nederlandse bedrijven geregistreerd als 
verzekeringsbemiddelaar. De Insurance Manager heeft een centrale rol in de BeNe organisatie en heeft 
verantwoordelijkheid voor de verzekeringsproducten die de verschillende business units in België en 
Nederland aanbieden. 
 
De Insurance Manager geeft instructies en voorziet de betreffende afdelingen van informatie. De 
Insurance Manager waarborgt dat onze bedrijven voldoen aan relevante wet- en regelgeving en is 
contactpersoon voor verzekeringsbedrijven en verzekeringsautoriteiten.  
 
De Insurance Manager is verantwoordelijk voor rapportages en belast met alle verzekeringsprojecten 
als ook alle verzekeringsactiviteiten aangaande onze partners. De Insurance Manager werkt nauw 
samen met de business units maar draagt geen commerciële verantwoordelijkheid voor de 
verzekeringsportefeuille aangezien dit onder de verantwoordelijkheid van de verschillende business 
units valt. De Insurance Manager rapporteert rechtstreeks aan de COO BeNe. Als standplaats is zowel 
Brussel als 's-Hertogenbosch mogelijk. 
 

 
Resultaatgebieden en kern activiteiten 

 opzetten en onderhouden van het verzekeringsbestuursmodel in lijn met de lokale 
voorschriften van de Belgische en Nederlandse verzekeringsautoriteiten FSMA en AFM 

 organiseren van de operationele verzekeringsactiviteiten, het beheren, bewaken en oplossen 
van operationele en risk gerelateerde zaken 

 leiding geven aan en participeren in de ontwikkeling van verzekering gerelateerde projecten en 
producten 

 vergroten van de kennis van verzekeringen en waarborgen van de continuïteit 
verzekeringsactiviteiten in beide landen 

 ontwikkelen en implementeren van trainingsprogramma’s voor de betreffende afdelingen 
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Vereiste kennis en ervaring 

 Master diploma of een Bachelor diploma met voldoende studiepunten in verzekeringen en 
bedrijfsbeheer  

  voor Nederland certificering WFT basis en WFT schade of bereid om deze te halen 

 naast Nederlands, beheersing van Engels in woord en geschrift. Beheersing van de Franse 
taal heeft een voorkeur  

 beschikking over een analytisch denkvermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden  

 sterke drive tot het leveren van een goede performance 

 minimaal 5 jaar ervaring in B to B verzekeringen, bij voorkeur in leasing 

 bekend met MS Office  

 Bereid om met name in de beginperiode zowel in Be als in NL werkzaam te zijn 

 

Wat kun je van ons verwachten 

 stabiliteit als onderdeel van de BNP Paribas Group 

 sterke marktpositie en duurzame relaties 

 een veelheid aan oplossingen en diensten om te willen innoveren 

 open en ondernemende bedrijfscultuur 

 goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

 een goede werksfeer waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling 

 
Ons bedrijf werkt nauw samen met haar zusterbedrijf in Nederland, je bent dan ook bereid om zowel in 
Brussel als in ’s-Hertogenbosch te werken. je bent net al alle BNP Paribas collega’s in staat om 
volledig digitaal te werken. 

  
 
 
Overig 

Voor nadere informatie kun je terecht bij onze collega’s; 
 
Voor België 
Nancy de Wit, HR Manager BNP Paribas Leasing Solutions in Brussel. tel. +32 (2) 506 0342  
 
Voor Nederland 
Rob Schreuder, HR Manager BNP Paribas Leasing Solutions in ’s-Hertogenbosch. tel. +31 (0) 73 63 99 407  
 
Wil je meer weten over de inhoud van de functie, neem dan contact op met Chris Oris General 
Secretary bij BNP Paribas Leasing Solutions in Brussel. tel. +32 (2) 506 0155  
 
Een schriftelijke sollicitatie met CV (of per mail) kun je t/m 28 februari 2019 sturen naar;  
 

 BNP Paribas Leasing Solutions België, Gentsesteenweg / Chaussée de Gand 1440 
1082 Brussel / Bruxelles (ter attentie van Nancy de Wit) 

 Of e-mail naar : nancy.dewit@bnpparibas.com  

 
 
 

De sollicitatiegesprekken vinden op korte termijn plaats 
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