Senior Wealth Manager
Truncus Wealth (°2001, Zele) is een officieel erkende vermogensbeheerder. Dankzij meer dan 17 jaar
kennis en ervaring staan we garant voor een transparante en klantgerichte dienstverlening. We werken
volgens een éénduidige investeringsfilosofie: een duidelijk proces als de juiste basis voor duurzaam
rendement. Naast het vermogensbeheer opereren we als een family office voor een groot aantal zakenfamilies in België. We adviseren hierbij onze klanten over alle aspecten van hun vermogen.
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Opbouwen van professionele relaties met
prospecten.
Werken vanuit in hoofdzaak een eigen netwerk
& Truncus netwerk.
Als vertrouwenspersoon handelen en werken voor
een vermogend clienteel en hen bijstaan in het
patrimoniaal beheer.
Onderhoud van eigen netwerk binnen onze
doelgroep, daar proactief en zelfstandig in
opereren.
Uitbouwen van bestaande cliëntenrelaties.
Bereid om te voldoen aan de interne complianceregels van Truncus als gereglementeerde
onderneming.
Initiatieven nemen en ondersteunen binnen
marketing teneinde de doelgroep te bereiken.
Dagelijks contact en interactie met de partners.
Externe contacten met prospecten, klanten en
intermediairs
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Master diploma bij voorkeur in juridische /
economische richting
Een goede kennis van het Nederlands, kennis van
het Frans en het Engels is een troef
Relevante ervaring binnen relatiebeheer /
consultancy (niet noodzakelijk in private banking)
Kennis van financiële markten, financiële planning,
fiscaliteit m.b.t. beleggingsproducten
Karakter: empathisch, assertief, vlotte communicator (mondeling en schriftelijk), organisatorisch,
luistervaardig, teamspeler, discreet

WAT WIJ TE BIEDEN HEBBEN
Truncus is een snel groeiende onderneming waar leergierige en positief ingestelde (energieke/enthousiaste)
medewerkers een interessante verloning krijgen. In deze functie bouw je je eigen clienteel op en krijg je in deze
de gehele verantwoordelijkheid in het dragen van de relaties. Deze functie vraagt een uitermate discrete
attitude. Naast het bijstaan van het beheer van patrimonium omvat de functie ook burgerrechtelijke, juridische
en menselijke aspecten.

HEEFT U INTERESSE?
Stuur uw cv en motivatiebrief naar:
Pieter Van Neste
Pieter.Van.Neste@truncus.eu

