UNDERWRITER PERSONAL LOANS
Lloyds Bank, locatie Amsterdam
Lloyds Bank is onderdeel van Lloyds Banking Group, de grootste bankengroep van het Verenigd Koninkrijk. De
Nederlandse vestiging, met ruim 170 medewerkers, is anders dan andere Nederlandse banken. Dat merk je
aan onze eigenzinnige, gedurfde visie op de markt. Aan onze innovatieve producten en diensten. En natuurlijk
aan de korte lijnen voor onze klanten. Lloyds Bank doet jaarlijks mee aan de Great Place To Work survey,
waarbij we een plek op de lijst van ‘Best Workplaces’ verdienden!
Voor de afdeling Operations, zijn we op zoek naar een Underwriter Personal Loans
DE FUNCTIE
Als Underwriter Personal Loans ben je primair verantwoordelijk voor het algehele proces rondom consumptief
krediet. Deze aanvragen komen binnen via de eigen website, intermediairs, vergelijkingssites, dealers en
autobedrijven. Je draait mee in projecten om de organisatie te versterken en daarnaast ben je sparring partner
binnen de interne organisatie en voor intermediairs en business partners van Lloyds bank.
Verder zorg je voor de dagelijkse werkverdeling en ben je vraagbaak voor collega’s en business partners van
Lloyds Bank over de acceptatiecriteria, scorecards en relevante wet- en regelgeving m.b.t. verstrekking van
consumptief krediet. Je bent tevens intern aanspreekpunt van het Underwriting team bijvoorbeeld bij projecten
of audits vanuit het hoofdkantoor. En begeleid je collega’s bij hun werkzaamheden en nieuwe collega’s tijdens
de inwerkperiode.
VERANTWOORDELIJKHEDEN
Je taken in deze functie bestaan onder andere uit:
• Behandelen, beoordelen en accepteren van krediet aanvragen voor bestaande en toekomstige klanten
• Het inschatten van risico’s en het geven van adviezen over de voorwaarden
• Het stellen van zekerheden om de acceptatie van kredietaanvragen te vergroten
• Doorvoeren van de uiteindelijke acceptatie van de kredietaanvraag
• Verantwoorde afwegingen maken m.b.t. financiële risico’s door grondig gebruik te maken van
verschillende gegevensbronnen en systemen

VAARDIGHEDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledig op de hoogte zijn van de acceptatiecriteria, scorecards en relevante wet- en regelgeving voor
verstrekking van consumptief krediet;
Het uitvoeren van 1e of 2e controle van consumptief krediet dossiers;
Het beoordelen van gevraagde afwijkingen op de acceptatiecriteria;
Vraagbaak voor klanten, collega’s, business partners, e.d. over acceptatiecriteria, consumptief krediet
dossiers, uitstaande leningen etc.;
Op de hoogte zijn en blijven van relevante ontwikkelingen in de consumptief krediet branche;
Opzetten en bewaken van de acceptatiecriteria en adviseren over mogelijke aanpassingen;
Opzetten en bewaken van de scorecard en adviseren over mogelijke aanpassingen;
Opzetten en bewaken van het geautomatiseerde krediet aanvraagproces en adviseren over mogelijke
aanpassingen;
Zorg dragen voor de behandeling en afhandeling van wijzigingen op uitstaand consumptief krediet;
Beoordelen en behandelen van dossiers van klanten met financiële problemen
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PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

>5 jaar werkervaring, in een vergelijkbare omgeving;
WFT Basis, Consumptief Krediet;
HBO werk en denkniveau;
Expert kennis van PSD2, BKR en KvK;
Expert kennis van relevante wet- en regelgeving;
Bij voorkeur ervaring met het automatiseren van kredietsystemen;
Zelfstandig op basis van rationele oordeelsvorming besluiten kunnen nemen;
Een nauwkeurig en analytisch vermogen;
Goede communicatieve en commerciële vaardigheden;
Customer First mentaliteit;
Zelfstandig en resultaatgericht;
Stressbestendig;
Hands-on mentaliteit

WIJ BIEDEN
Een fulltime functie met een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Herken jij jezelf en hebben wij je interesse gewekt? Dan willen wij graag kennismaken met jou! Stuur je CV met
motivatie naar: recruitment@lloydsbank.nl

