Startersfunctie (36-40 uur)
medewerker Transaction Processing
Voor ons hoofdkantoor in Amsterdam aan de Herengracht zijn wij op zoek naar een medewerker Transaction
Processing. Ben je bekend met effecten en effectentransacties, werk je graag in een team, vind je het leuk om
mee te denken hoe het beter kan en wil je werken voor een private bank in het hartje van Amsterdam,
solliciteer dan naar deze functie!

Jouw profiel
Wij zoeken iemand die toezicht kan houden op de juiste administratieve en financiële afwikkelingen van
transacties teneinde een foutloze en efficiënte afwikkeling van alle transacties te hebben. Je hebt een
kritisch oog ten aanzien van het huidige proces en bent in het bezit van flinke dosis
verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent nauwkeurig, handig met Microsoft Office en gewend om met deadlines
te werken.

Wat ga je doen?
In deze rol voer je samen met de afdelingsmanager en een collega werkzaamheden uit met betrekking tot de
operationele verwerking van binnen en buitenlandse transacties. Je verifieert en verwerkt uitgevoerde
orders op het gebied van effecten en voert zo nodig valutakoersen in. Je zorgt ervoor dat deze transacties
juist en tijdig worden verwerkt en alle betrokken partijen (zowel cliënten als zelfstandig
vermogensbeheerders) correct worden geïnformeerd. Je controleert de invoer van Trading en signaleert
openstaande transacties, voert einde dag controles uit en onderneemt acties om geconstateerde verschillen
te verhelpen/voorkomen.

Wat breng je mee?
Afgeronde MBO+ opleiding (HBO werk- en denk niveau)
(Financieel Economisch; aangevuld met specifieke vakgerichte cursussen en relevante NIBE opleidingen)
0-2 jaar relevante werkervaring
Communicatieve vaardigheden zowel in het Nederlands als in het Engels (in woord en geschrift)

Competenties/ vaardigheden
Nauwkeurig en efficiënt
Analytisch en zelfstandig
Resultaatgericht en betrokken
Communicatief sterk

Wij bieden jou
Een functie met veel contacten met betrokken en professionele collega’s. InsingerGilissen hecht veel waarde
aan persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dat je ruimte krijgt om je verantwoordelijkheid te nemen en
ondernemerschap te ontwikkelen. Uiteraard hoort daar een goed salaris en bijbehorende secundaire
arbeidsvoorwaarden bij.

Geïnteresseerd?
Mail dan je motivatie en cv naar werken@insingergilissen.nl ter attentie van Linda Straver.

