Sinds 1985 inspireert, faciliteert en realiseert Hefboom mee organisaties en initiatieven die
ieders recht op kwaliteitsvol, inclusief leven én werken mogelijk maken. We zijn overtuigd
dat we dit als samenleving het beste kunnen waarmaken door sociaal en duurzaam
ondernemerschap te versterken. Met een team van 20 medewerkers bieden we ethische
financiering, consultancy & diensten voor coöperatieven & vzw’s aan.
Als ethische financier richt Hefboom zich op specifieke sectoren en doelgroepen: elk van
deze kredieten draagt bij tot de realisatie van een sociale en duurzame samenleving, ze
helpen individuen & organisaties een positieve maatschappelijke impact te genereren.
Voor de versterking van onze kredietwerking zoeken we een:

Kredietconsulent (m/v/x)

Contract van onbepaalde duur 80% of 100% - Brussel / thuiswerk
Verantwoordelijkheden
•

Je staat in voor de financiering van organisaties in de sociale economie, zorg & welzijn,
ecologie, duurzame innovatie en de cultuursector;

•

Je zoekt mee nieuwe klanten, je vertegenwoordigt Hefboom op evenementen, je werkt
actief mee aan de promotie van ons kredietaanbod en bouwt een netwerk uit;

•

Je behandelt kredietaanvragen, je bereidt een kredietdossier voor en verdedigt het
voor het kredietcomité;

•

Na toekenning volg je als beheerder dossiers op en ben je ook het aanspreekpunt voor
de klant.

Je bent lid van het kredietteam dat naast financiering voor sociale en duurzame projecten
ook kredieten verstrekt aan de cultuursector en microkredieten aan kwetsbare
ondernemers.
Jouw kwaliteiten
We zoeken een gedreven collega met interesse in ethische financiering. Als ideale
kandidaat:
•

Heb je ervaring in kredietanalyse en -verlening aan organisaties en ondernemingen;

•

Heb je kennis van zakelijke zekerheden en waarborgen (hypotheek, pand, …);

•

Hou je van het uitbouwen van een netwerk en ben je commercieel ingesteld;

•

Heb je een hart voor sociaal ondernemerschap, ervaring binnen de sector is een troef;

•

Ben je in het bezit van een masterdiploma of heb je gelijkwaardige ervaring.

Je bent flexibel, neemt initiatief en bent een teamspeler. Je voelt je verantwoordelijk voor
de goede werking van je afdeling. Je werkt nauwkeurig en probleemoplossend. Je kan

goed overweg met gangbare Microsoft Office-toepassingen en spreekt ook graag eens
een woordje Frans of Engels.
Wij moedigen alle geïnteresseerden aan om te kandideren, ongeacht huidskleur, afkomst,
gender, leeftijd, geaardheid, overtuigingen, handicap of om het even welke andere
persoonlijke kenmerken.
Ons aanbod
Bij Hefboom werken betekent:
•

Meebouwen aan een unieke organisatie die zich inzet voor een inclusieve samenleving
en mens- & milieuvriendelijk ondernemen;

•

Een arbeidsovereenkomst (80 of 100%) van onbepaalde duur met een competitief
verloningspakket met extralegale voordelen (maaltijdcheques, pensioenverzekering,
hospitalisatieverzekering, onkostenvergoeding, laptop, smartphone met abonnement
en 13e maand);

•

Werken in onze gerenoveerde co-working space in hartje Brussel, op een steenworp
van Brussel-Centraal.

•

Regelmatig thuiswerk is mogelijk.

Interesse? Graag reageren uiterlijk 15 augustus 2022
Je sollicitatiebrief met motivatie en CV mag je sturen naar vacatures@hefboom.be.
Voor meer info kan je ook telefonisch contact opnemen met Piet Callens,
verantwoordelijke Hefboom Financiering op 02/205.17.20.

