
 

Analist Portefeuille Monitoring  
 
We zoeken per onmiddellijk een analist portefeuille monitoring (V/M) om het team te 
versterken binnen ons kantoor van onafhankelijk financieel planners in Antwerpen, en dit 
voor de volgende taken: 
  
Je vindt het een uitdaging en interessant om dagelijks bezig te zijn met alles wat te maken 
heeft met analyse en vergelijking van prestaties van beleggingsportefeuilles, rapportages op 
periodieke basis, doorlichten van fondsen, markten en beheerders. 
Dit alles in functie van wat ‘onze klanten’ zoeken in de opbouw en het behoud van hun 
financieel vermogen. Let wel, Stremersch,Van Broekhoven & Partners doet dit op een 
onafhankelijke basis, we verkopen zelf geen financiële producten en geven geen 
beleggingsadvies. We helpen onze klanten om hun vermogenscomponenten beter te 
begrijpen en de prestaties van hun portefeuilles te belichten in het kader van hun 
totaalvermogen en hun persoonlijke doelstellingen. 
Je taken zullen voornamelijk bestaan uit het ondersteunen van het team dat het aspect 
‘roerend’ vermogen van onze klanten analiseert.  
 
Je profiel bevat de volgende eigenschappen: 
Je bent zeer analytisch en cijfermatig ingesteld. 
Je bent graag bezig met het analyseren van de economie, de markten, 
(aandelen/obligatie/fondsen) portefeuilles, potentieel nieuwe leveranciers 
(vermogensbeheerders/banken/verzekeraars). 
Je bent geïnteresseerd om product portofolio’s van beheerders door te lichten en de 
onderliggende lijnen in detail te begrijpen. 
Je kan prestaties van de markten in een bredere economische context plaatsen en 
onderbouwen. 
Je hebt oog voor detail. 
Je kan efficiënt zelfstandig werken. 
Je bent het gewoon om met confidentiele informatie om te gaan en zal dit in alle discretie 
op een waardevolle manier doen. 
Je neemt graag initiatief en deinst er niet voor terug om interactief van gedachten te 
wisselen.  
Je bent communicatief sterk en vertaalt analyses naar concrete en begrijpelijke informatie 
voor de klanten.  
Je commumniceert en leest vlot in het Nederlands, Engels en het Frans. 
Je hebt doordreven kennis van Excel waaronder financiële en actuariële formules. 
Je bent in principe niet het eerste aanspreekpunt voor de klant maar als je hier een 
uitgesproken affiniteit mee hebt geeft dat op termijn doorgroeimogelijkheden. 
 
Aanbod & Contact:  
Een voltijds contract, positieve werkomgeving, een marktconform salaris en extra legale 
voordelen (al deze parameters zijn bespreekbaar). 
We horen graag van je. 
Stuur ons je meest originiele, beste en minst saaie sollicitatie + je CV per mail aub. 
t.a.v Charlotte Van Broekhoven 
 
charlotte.van.broekhoven@svbp.be 
Tel +32 (0)3.205.10.39 
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