Federaal
Agentschap
van de Schuld

Trader voor de marktenzaal van het Federaal Agentschap van de Schuld
Introductie
Het Federaal Agentschap van de Schuld is een instelling van openbaar nut onder het gezag van de
minister van Financiën. Het telt ongeveer 35 medewerkers en wenst een medewerker aan te werven
voor de directie Thesaurie en kapitaalmarkten. Deze directie is belast met het beheer en de
financiering van de staatsschuld en van de staatskas. In dit kader behartigt ze relaties met financiële
instellingen en federale, regionale en internationale instellingen.

Beschrijving van de functie
Het takenpakket van deze medewerker behelst o.m.:
•

Het onderhandelen en uitvoeren van financiële transacties met diverse marktpartijen in het kader
van de financiering van de staatskas en van de staatsschuld op korte en lange termijn door middel
van verschillende financiële producten, waaronder interbancaire leningen, (reverse) repo
transacties, ECP, EMTN, aanbestedingen en syndicaties van OLO’s en schatkistcertificaten;

•

Opvolgen en analyseren van de marktomstandigheden die invloed hebben op de
financieringsmogelijkheden en -kosten van de Belgische federale overheid;

•

Adviezen opstellen en voorstellen doen, en de nodige voorbereidingen nemen voor de korte en
lange termijnfinanciering;

•

Communiceren met andere partijen: federale overheidsdiensten en openbare instellingen,
dealers, banken en investeerders;

•

Vertegenwoordigen van de directie op interne en externe vergaderingen, fora, roadshows en
conferenties.

Profiel
Toegangs- en diplomavereisten
•

Beantwoorden aan de voorwaarden om als contractuele aangeworven te kunnen worden bij
een overheidsinstelling;

•

Houder zijn van een diploma universitair onderwijs van het lange type afgeleverd door een
hogeschool of een universiteit bij voorkeur in de domeinen van economie, juridische
wetenschappen, informatica of toegepaste wetenschappen;

•

Beschikken over minstens 2 jaar relevante ervaring in de bank- en/of financiële sector, bij
voorkeur in een marktenzaal.

Op het niveau van competenties
•

Interesse en inzicht in de financiële markten met bijzondere aandacht voor de financiering van
soevereine Staten;
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•

Proactieve ingesteldheid, zin voor initiatief, interesse voor nieuwigheden, zoeken naar
marktopportuniteiten;

•

Organisatietalent en administratieve vaardigheden;

•

Communicatieve kwaliteiten in het contact met collega’s en buitenstaanders;

•

Integer handelend persoon, team player;

•

Kennis van het Engels (tewerkstelling in een internationale omgeving);

•

Kennis en interesse van informaticatoepassingen en -tools.

Troeven
•

U hebt kennis van het Nederlands/Frans (tewerkstelling in een federale tweetalige omgeving);

•

U beschikt over kennis van financiële producten en uitgiftetechnieken in het kader van de
financiering van de schuld.

Aanbod
U wordt aangeworven als contractueel personeelslid van de Staat bij het Federale Agentschap van de
Schuld, Trader (NA21) (contract van onbepaalde duur) :
•

Attractieve vergoeding in overeenstemming met de functie en een salarisevolutie ;

•

Mogelijke valorisatie van vroegere ervaring ;

•

Eindejaarspremie en vakantiegeld (mogelijkheid tot het genieten van bijkomende premies,
onder voorwaarden);

•

Hospitalisatieverzekering aan voordelig tarief ;

•

Groepsverzekering;

•

26 vakantiedagen per jaar ;

•

Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer ;

•

Sollicitatie
Aanvragen moeten uiterlijk op 25 juli 2021 via email (hr@debtagency.be), ingediend worden en
omvatten :
•
•
•

Een curriculum vitae ;
Een motivatiebrief ;
Een kopie van het diploma en bijlagen (lijst met ECTS-punten). Buitenlandse diploma’s dienen
vergezeld te zijn van een gelijkwaardigheidsattest.
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