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Handelsbanken

Handelsbanken is in Nederland geen
universele bank. Het is een snelgroeiende en
persoonlijke relatiebank, gericht op vastgoed
voor (vermogende) particulieren,
ondernemers en bedrijven, gebouwd op
tevreden klanten, financiële soliditeit en
duurzame waarden. De dienstverlening
wordt gekenmerkt door maatwerk, hoge
servicekwaliteit en een persoonlijke aanpak.

Handelsbanken Nederland is onderdeel van
de Handelsbanken Groep, een bank die zijn
oorsprong heeft in Zweden. De geschiedenis
van Handelsbanken gaat terug tot 1871.
Inmiddels is de bank uitgegroeid tot een
internationale beursgenoteerde bank met een
lokaal kantorennetwerk in vier thuismarkten
(Zweden, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk
en Nederland).

In juni 2002 opende Handelsbanken haar
eerste bankkantoor in Amsterdam.
Handelsbanken is een bank met een sterk
gedecentraliseerde manier van werken. De
lokale kantoren kunnen, dicht bij de klant, veel
beslissingen zelf nemen.

Een duurzame relatie met klanten en direct
persoonlijk contact staan hierbij voorop.
Het hoofdkantoor van Handelsbanken
Nederland staat in Amsterdam, en
ondersteunt de 27 lokale klantkantoren in
Nederland. Handelsbanken Nederland heeft
een uitgesproken groeiambitie. De legal
afdeling deelt deze ambitie, en zet in op
ontwikkeling van automatisering,
specialisering en professionalisering.
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Handelsbanken levert een duurzame,
verantwoordelijke bijdrage aan de
samenleving en maakt een positief verschil
voor klanten, medewerkers en de
maatschappij als geheel.

Handelsbanken heeft naast de meest
tevreden klanten, ook de hoogste gemiddelde
kredietrating wereldwijd en een conservatief
risicoprofiel wat tot traditioneel lage
kredietverliezen leidt. De verschillende
kantoren verstrekken alleen financieringen die
verantwoord worden geacht voor de klant én
de bank. Daarnaast wordt er niet gewerkt
met vastgestelde budgetten, verkoop-
doelstellingen of bonussen. Het succes wordt
afgemeten aan klanttevredenheid,
kostenefficiëntie en winstgevendheid.
Met een goede kapitaalpositie, een laag
risicoprofiel en een sterke internationale
kredietwaardering behoort Handelsbanken
tot de meest solide banken van Europa.

Cultuur
Handelsbanken wil meer zijn dan de
‘zoveelste’ grootbank. En dat zie je ook terug
in hoe de organisatie is ingericht en hoe men
met elkaar omgaat.

Handelsbanken heeft een platte
organisatiestructuur waar men op een open,
respectvolle en persoonlijke manier met
elkaar omgaat. Toegankelijkheid en contact
met elkaar staan daarbij centraal. Bij
Handelsbanken wordt ernaar gestreefd dat
elke werknemer op een positieve manier het
werk benadert en met plezier naar werk gaat.
Er is geen sprake van een voelbare hiërarchie
in de onderlinge omgang. Medewerkers
voelen zich vrij om hun ideeën en mening te
delen wat leidt tot creatieve oplossingen.

Er heerst een positieve en energieke sfeer op
kantoor. Collega’s van de verschillende
afdelingen lunchen met elkaar. Op vrijdag
wordt er met plezier een borrel met elkaar
gedronken. Door deze informele
interdisciplinaire verhoudingen onderscheidt
Handelsbanken zich van de grootbanken in
Nederland.

Wat ga je doen?
De bedrijfsjurist adviseert en contracteert in
de volle breedte over alle interne en externe
juridische vraagstukken die langskomen. Je
richt je met name op onderwerpen als
kredietverstrekking, sparen en
vermogensbeheer, en
zekerhedenverstrekking.
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Je begeleidt processen in samenwerking met
advocatenkantoren, werkt met toezicht-
houders en behandelt vragen vanuit de lokale
kantoren. Ook draag je zorg voor de
verschillende ‘’legal tech’’ oplossingen waar
Handelsbanken gebruik van maakt. In diverse
projecten werk je samen met verschillende
interne stakeholders van Handelsbanken in
binnen- en buitenland. Daarnaast ben je
intern altijd op zoek naar verbetering en houd
je de ontwikkelingen in jouw vakgebied nauw
in de gaten.

Je signaleert en implementeert veranderingen
waar nodig en neemt je collega’s van de
verschillende afdelingen daarin mee.
Stakeholders zijn naast je directe collega’s uit
het legal team, de verschillende
(project)teams/afdelingen van
Handelsbanken en de verschillende
toezichthouders (AFM en DNB).

Het team van acht juristen wordt geleid door
Suzanne Bos, Head of Legal en Gijs van den
Ende, Deputy Head of Legal.

Voor wie is dit interessant?
Jij bent een jurist met drie tot zes jaar
werkervaring, opgedaan bij een
toezichthoudende instelling, in de advocatuur
of het bedrijfsleven.

Je hebt juridische werkervaring op het gebied
van financieel recht en met het opstellen en
beoordelen van contracten. Je bent breed
geïnteresseerd en staat open om nieuwe
onderwerpen eigen te maken.

Daarnaast heb je de vrijheid om aan te
geven wat jij interessant vindt en waar jij je
(verder) inhoudelijk in wilt ontwikkelen. Jij kan
deels zelf je rol binnen Handelsbanken
vormgeven. Als jurist sta je stevig in je
schoenen en beschik je over de drive om
zaken tot een goed einde te brengen. Je hebt
een proactieve houding en werkt zowel
zelfstandig als in teamverband. Je neemt,
waar nodig, de leiding en
verantwoordelijkheid voor de resultaten van
projecten binnen jouw expertise.

Gezien het veelvoud aan stakeholders zijn je
communicatievaardigheden, zowel Engels als
Nederlands, goed ontwikkeld en heb je
bijzondere ‘feeling’ voor de dynamiek met de
toezichthouders. Je deinst er niet voor terug
om je mening te geven en denkt graag mee
met de organisatie.

Jij wordt enthousiast van verandering en wil
bijdragen aan de verder groei en
ontwikkeling van Handelsbanken in
Nederland. Je neemt graag initiatief en komt
met nieuwe ideeën.
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Contact:
De search en selectie voor deze functie is exclusief uitbesteed aan DRB. Voor meer
informatie over de functie en Handelsbanken kun je contact opnemen met Stephan
Bamborough of Niels Huijgen. Richt je reactie, bij voorkeur per e-mail, aan
info@drbgroep.nl.
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