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#1

#2

#4

Wat je doet  
is waardevol.

Onze grote baas? Dat is Marc.

Plezier en productiviteit gaan 
hand in hand.

#3 Je collega’s zijn 
fantastisch.



#7

#6 ‘s Morgens voor 
het werk gaan 
zwemmen?  
Dat kan.

We gaan voor duurzaam.  
Daarom niet zomaar een bedrijfswagen.

#5 Je vindt 
oplossingen.



#8

#9

Elk overleg  
is uniek.

Iedereen doet 
hier gewoon.



#10

#11

#13

#12

#14

Je zet je dagelijks in  
voor 1,4 miljoen klanten

Liever een strak plan  
dan een strak maatpak.

We vieren onze successen.

Geen idee is hier te gek.

Groeien om te groeien is  
niet ons ding.



#15

#16

#17

#18

Blingbling? Niet ons ding.

Dipje? Je collega’s helpen je er weer bovenop.

Werken bij Argenta is een beetje 
thuiskomen op het werk.

Jouw mening doet ertoe.



#19Je werkt  
waar het past.

#20
Na het werk gaan we weleens 
samen iets drinken.

#21
Sneakers kunnen, pumps ook. Maar 

vooral: beide voeten op de grond.



#22

#23

Niet alleen ons 
logo is groen.

Je talent  
krijgt alle 
kansen.



#24

#25

#27

#26

#28

Tropische temperaturen? 
Wij hebben airco.

Je spreekt geen banktaal, 
maar mensentaal.

Klanten bedanken je jaren later nóg.

Je werkt voor gezinnen,  
niet voor aandeelhouders.

Met de fiets naar het werk.  
Geen files. Geen stress.



#29

#30
Waarom 

ingewikkeld als  
het eenvoudig kan?

Help onze klanten hun dromen realiseren.

#31 Je voelt je
meteen  
welkom.



#32

#33

#34

#35

#36

Je stelt zelf een deel van  
je loonpakket samen.

Je leert elke dag wel wat nieuws.

Buiten de hokjes kleuren  
geeft je aanpak kleur.

Je agenda? Die plan je zelf.

Er is koffie, thee en fruit.  
Want ware liefde gaat door de maag.



#37

#38

#40

#39

#41

Hier kent iedereen elkaar bij naam.  
Allez, of toch bijna iedereen.

Helder.  
In alles wat we doen.

Hier helpen we klanten  
hun dromen verwezenlijken.

Een duurzame wereld,  
daar ga je voor. 

Je collega’s staan altijd klaar  
om te helpen.



#44

#43 Speculeren? Alles 
voor de winst? Niet 
aan jou besteed!

Iedereen krijgt hier gelijke kansen.

#42 Je maakt 
bankieren en 
verzekeren 
eenvoudig.



#45

#46

#48

#47

#49

Kwaliteit staat met  
stip op één.

We kijken verder dan  
je diploma.

Een das mag, maar moet niet.

Er mag al eens gelachen worden.

Opgeven staat niet in  
ons woordenboek.



#50

#51

#52

#53

#54

Levenslang leren. Dat is ook jouw motto.

Mindfulness? Time management? 
Paardenfluisteren? Kan allemaal bij Argenta.

Bankieren zonder gedoe.

Ontplooi je talenten.  
Op jouw tempo.

Nood aan een thuiswerkdag?  
Dat kan.



#57

#56

#58

#59

Ook bankieren kan 
rock ‘n’ roll zijn.

Je krijgt graag complimenten. 
Maar geeft er evenzeer.

Mensen helpen. Daar haal je voldoening uit.

Je wil trots kunnen zijn op wat je doet.

#55 Lokaal en loyaal.



#61

#63

#60Je bent ambitieus? Wij ook.

Je hebt een nuchtere kijk. Behalve op feestjes.

Omdat je beter presteert in een losse sfeer.

#62Kaas of hesp?  
Ook tijdens de lunch 
hebben we het over  

je belegging.



#66

#65 Centen zijn je 
business. Mensen  
je prioriteit.

Je roest niet vast 
aan je bureau.

#64 Je hebt nog 
tijd voor wat 
anders.

#67 Je bent een echte teamspeler?  
Mooi. Wij zijn een echt team.



#68

#69

#71

#72

Werk en privé zijn in harmonie.

Je houdt van variatie.

Er wordt naar  
je geluisterd.

Samenwerken?  
Dat moedigen we aan.

De hoofdzetel is in Antwerpen. 
Niet in Brussel.

#70



#73

#74

#75

#76

#77

Hier neemt niemand een blad voor de mond.

De CEO? Daar sla ook jij gewoon een praatje mee.

Over grote veranderingen 
beslissen we samen.

Ook jij hebt een hekel aan holle termen.

Een no-nonsense aanpak? Weet je wel te smaken.



#79

#78

#81

#82

We weten waar we voor staan.

Je werkt voor een sterk merk.

Je mag zijn wie je bent.

Je houdt van een 
ongedwongen sfeer.

#80 Je werkt niet voor Argenta.  
Je bént Argenta.



#83

#84

#86

#85

#87

Je houdt het graag 
eenvoudig.

Je ziet geen problemen, 
maar mogelijkheden.

Capsones? Heb je niet.

Niemand is hier een nummer.

Je werkt dicht bij huis.



#90

#89

#91

#92

We zorgen goed voor elkaar.

Alles kan altijd beter. Niet?

Je neemt initiatief? Dat stellen we op prijs.

Werkzekerheid? Mag je zeker van zijn.

#88 Diversiteit is hier 
de standaard.



#94
Te voet of met de fiets naar het werk? Moedigen we aan.

#95
Je draagt écht iets bij aan de maatschappij.

#96
Je collega’s respecteren je.

#97
Gezond verstand gaat altijd voor.

#93
Je bent niet bang van verandering.



#99

#101

#98Er is een mand met lekker fruit.

Je krijgt alle vertrouwen.

Je werkt op je eigen manier.

#100We geloven in al  
onze werknemers.


