
 
 

Medewerker “Customer service & Business Developer” 
 
 

Wie zijn we? 
 
BlueTrees is een Fintech gespecialiseerd in de optimalisatie van variabele verloning en 
werknemersaandeelhouderschap. Het biedt werkgevers van kleine, middelgrote en grote bedrijven 
innovatieve, 100% digitale en financieel aantrekkelijke oplossingen om werknemers te motiveren en 
te behouden.  
 
Ons voornaamste product is het Stock Option Plan op aandelen van een gemeenschappelijk 
beleggingsfonds, ook bekend als het "warranten" plan. 
 
De BlueTrees-oplossing is uniek in de markt omdat er geen bankintermediair aan te pas komt. Het 
wordt gebruikt door 250 bedrijven, al dan niet beursgenoteerd, die zeer te spreken zijn over het 
product en de kwaliteit van de geboden service. De afwezigheid van een tussenpersoon vereenvoudigt 
de procedures aanzienlijk en halveert de kosten. Onze producten worden goedgekeurd door de 
belastingautoriteiten en de RSZ en worden beheerd door een geavanceerd IT-platform dat de 
operationele stromen digitaliseert. 
 
Om ons aanbod te diversifiëren en uit te breiden, hebben wij zopas een vernieuwend en uitgebreid 
aanbod van aandelenparticipaties voor werknemers ontwikkeld, dat een hefboom is om de groei en 
de transformatie van ondernemingen te bevorderen: verbetering van de economische prestaties, 
verbetering van de HR-prestaties, afstemming van de belangen van de werknemers, de onderneming 
en de aandeelhouders en het nastreven van een strategie op middellange en lange termijn. 
 
Om de uitvoering van dergelijke plannen te vergemakkelijken, biedt een team van specialisten 
hoogwaardige juridische bijstand en onze "BlueOption"-software stelt ons in staat het operationele 
proces van eigen aandelenplannen (aandelenoptieplan, aandelenaankoopplan, winstdeling, PSU, RSU) 
van A tot Z te beheren. 
Op de huidige markt is BlueOption de enige 100% Belgische software die de aandelenoptieplannen kan 
beheren in overeenstemming met de Belgische regelgeving, zonder overbodige functionaliteit of 
complexiteit gekoppeld aan een Angelsaksische benadering. 
 
Wij zijn op zoek naar een medewerker « Customer service & Business Developer » 
 
Functiebeschrijving:  
 
Als Customer Service & Business Developer ben je verantwoordelijk voor de implementatie, 
administratie en monitoring van aandelenoptieplannen voor onze cliënten.  
U analyseert de situatie van de cliënt, stelt de meest geschikte oplossingen voor (juridisch en 
financieel), stelt de documentatie op van het aandelenoptieplan op basis van bestaande modellen 
(plan, notulen van de algemene vergadering, notulen van de raad van bestuur, statutenwijziging, 
aanbod, enz.), maakt eventueel addenda bij de arbeidsovereenkomsten, maakt de nodige financiële 
ramingen, controleert de toepassingsvoorwaarden en beheerst meer in het algemeen alle technische, 



 
 

juridische en financiële aspecten die eigen zijn aan aandelenopties en meer in het algemeen aan het 
werknemersaandeelhouderschap. 
 
De functie betreft ook klantencontact en het geven van presentaties aan werkgevers en werknemers. 
 
De functie omvat onder andere volgende taken: 
- Het opstellen van het serviceaanbod in overeenstemming met de specifieke situatie van elke cliënt; 
- Het creëren van de optieplannen in onze software en ervoor zorgen dat ze soepel verlopen; 
- Opstellen en nalezen van documentatie; 
- Voorbereiding van presentaties voor zowel de werkgever als de begunstigde werknemers. 
- Financiële raming en analyse van geval tot geval; 
- Contact met klanten, waaronder presentaties aan werkgevers en werknemers. 
 
U bent het eerste contactpunt voor de begunstigden van de plannen en staat hen waar nodig bij. 
 
Uw kantoor zal gevestigd zijn in Ukkel (Fort Jaco). 
 
Als u beschikt over: 

• Een diploma in economie, rechten of gelijkwaardig en, indien mogelijk, beroepservaring; 
• De wens om de cliënt in het middelpunt van uw belangstelling te plaatsen; 
• Een hoog niveau van ethiek en betrouwbaarheid vanwege de toegang tot salarisgegevens 

van Belgische bedrijven; 
• Basiskennis van financiële zaken; 
• Goede computervaardigheden (Excel, Word, PowerPoint, enz.); 
• Een goede talenkennis van het Nederlands en Frans - zowel mondeling als schriftelijk; 
• Goede organisatorische vaardigheden, nauwkeurigheid, en nadruk op naleving van 

procedures; 
• Dynamisme, flexibiliteit en pro activiteit;  

 
... dan bent u onze toekomstige "Customer service & Business Developer". 
 
Wij bieden u: 

• Een dynamische werkomgeving waar de mens en zijn waarden centraal staan. 
• Een zeer gevarieerde functie waarin u kunt groeien, autonoom kunt zijn en uw vaardigheden 

kunt uitbreiden. 
• Werken met een jong en leuk team in complexe zaken die een mix zijn van financiën, recht 

en IT. 
• Een aantrekkelijk salarispakket (vast en variabel). 

 
 
Wilt u ons team versterken? 
Stuur uw CV naar françoise.platteborse@bluetrees.be   
Onze website: https://www.bluetrees.be 
 


