Dit is geen Jobaanbieding …
… maar een aanbod om nooit meer te werken * !
*Confusius : “Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken”.

DDEL zoekt ervaren relatiebeheerders om haar groei in Antwerpen en WestVlaanderen te ondersteunen.
FUNCTIEOMSCHRIJVING
 U werft nieuwe cliënten en bouwt met hun een lange termijn vertrouwensrelatie op.
 Op basis van realistische verwachtingen en toekomstige plannen bepaalt u samen
met uw cliënten hun risicoprofiel. Als coach helpt u uw cliënten om op moeilijke
momenten gedisciplineerd om te gaan met dit profiel.
 Binnen het kader van een discretionair mandaat beheert u portefeuilles zonder één
belangenconflict (*).
(*) John C. Bogle : “No man can serve two masters. The Fiduciary duty is the highest duty
known to the law. It requires that the fiduciary act at all times for the sole benefit and interest
of the principal and never put personal interests before that duty”

 U rapporteert op regelmatige basis aan uw klanten.

PROFIEL
 “You jump out of the bed every morning”: u bent gepassioneerd door financiën:
 U heeft 10 jaar ervaring in de financiële begeleiding van klanten en heeft al een
uitgebreid klantennetwerk. Uw vrienden, familie en collega’s appreciëren u voor uw
integriteit en financiële kennis.
 U kan niet meer leven met de belangenconflicten in de klassieke financiële
industrie.
 U beseft dat diversificatie, passief beheer en lage kosten de beste kans op
rendement geven.
 Uw klanten weten dat ze u altijd mogen contacteren om hun financiële, juridische
en fiscale problemen op te lossen.
 U bent geen “lonesome cowboy”; we zoeken teamspelers.
 U heeft de spirit van een ondernemer.
 U heeft een “goede pen” om artikels te publiceren voor klanten, in de pers en in
sociale media.
 Nederlandstalig met een goede kennis van Frans en Engels.
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AANBOD
 U krijgt alle vrijheid om in uw regio uw klantennetwerk uit te bouwen. Een dagelijkse
verplaatsing naar ons kantoor in Sint-Lambrechts-Woluwe is niet vereist. U kan uw
eigen agenda organiseren (maar het is geen “9 to 5 job”).
 Uw loon stijgt mee met uw klanten en de tegoeden die u beheert. Op termijn is er
ook de mogelijkheid om u in te kopen in het kapitaal van DDEL.
 We helpen om u in te werken in onze werkwijze. U krijgt ook de mogelijkheid om
een bijkomende opleiding te volgen (in Londen).
 Een team waar een open dialoog en kritische kijk op beleggen centraal staan.

DDEL PORTFOLIO SOLUTION
Portfolio Solution is een onafhankelijke Belgische vermogensbeheerder erkend
door het FSMA in 2004. Een logica van performante portefeuilles op lange termijn
primeert op een logica van groei en winst van de onderneming op korte termijn. We
willen families helpen om financieel autonoom te worden en hun vermogen te
verankeren voor de volgende generaties.
In 2004 hebben we de “ideale beheerder” uitgetekend voor onszelf en voor onze
kinderen. Een groot deel van onze inspiratie vonden we bij de beste pensioenfondsen
ter wereld waar indexbeleggen, diversificatie, discipline en lage kosten al lang waren
ingeburgerd. Voor ons was er geen reden waarom privépersonen niet van
gelijkaardige professionele expertise konden genieten.
Heel het team van DDEL is gepassioneerd door financiën en sinds de oprichting zijn
we trouw gebleven aan een cultuur waarin wordt geïnnoveerd. We zijn constant op
zoek naar strategieën die risico- of kostenverlagend werken of een extra te verwachten
rendement genereren. Hiervoor staan we in direct contact met beheerders en
academici wereldwijd. Daardoor zijn we bijvoorbeeld geëvolueerd van een pure
indexbelegger naar een verbeterde vorm van passief beheer (Factor beleggen of
Smart Beta).
Een groot deel van ons werkplezier vinden we in de contacten met onze klanten. Het
zijn vooral deze ervaringen die er ervoor gezorgd hebben dat we door de jaren heen
betere beheerders zijn geworden. Onze groei komt van bestaande portefeuilles en
doordat klanten ons aanbevelen bij vrienden en familie. “Mond aan mond” reclame is
de enige reclame waarin we geloven.
U mag ons contacteren via contact@ddel.be
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