Over Salvors
De bergers van financiële administraties!
Wij brengen en houden de geldstroom van onze klanten op gang.
Wij bieden onze klanten altijd een oplossing doordat wij in maatwerk denken voor iedere opdracht die
we ontvangen. Onze spreuk naar de markt is dan ook “Wij zorgen ervoor dat uw klanten betalen”.
Of dit nu aan het begin van het traject is waar de factuur net verstuurd is of in een vergevorderd
stadium alwaar strategisch het beste incasso traject bepaald zal moeten worden.
Wij hebben altijd een mening, trekken altijd een conclusie en voor ons is opgeven geen optie.
VACATURE: INCASSO MAKELAAR – FULL TIME
In je functie als incasso makelaar ben je verantwoordelijk voor de aansturing en goede stroomlijning
van incasso-opdrachten die onder jouw leiding door onze incasso-correspondenten (incassobureaus,
deurwaarders en advocaten) worden uitgevoerd.
Je bent aanspreekpunt voor de opdrachtgever en voor de incasso-correspondent en je denkt altijd een
paar stappen vooruit om de incassozaak strategisch de juiste koers te geven.
Salvors beheert ook debiteurenportefeuilles voor haar opdrachtgevers. Je zult je eigen
debiteurenbeheer projecten uitvoeren alwaar je een gebalanceerde communicatietechniek hanteert
die oog heeft voor financiële en commerciële belangen.
Communicatie is één van onze speerpunten. Zo zorg je ervoor dat je opdrachtgever altijd op de
hoogte is van de laatste stand van zaken. Je maakt je eigen rapportages vanuit onze systemen en je
zal strakke Exel rapportages moeten opstellen.
Ook heb je een commerciële rol hebben binnen Salvors. Er liggen allerlei verkoopmomenten tijdens
de aansturing van dossiers, die je weet te benutten en je hebt contact met je vaste klanten over het
verkrijgen van nieuwe opdrachten.
Je bent erbij als we met onze beurstand op een beurs staan om nieuwe contacten te leggen en om
ons visitekaartjes uit te wisselen met potentiele opdrachtgevers. Ofwel, zeer veel afwisseling en actie
in deze allround functie.
Je beschikt over o.a. de volgende eigenschappen:
- Je hebt minimaal mbo denk- en werkniveau en affiniteit met financieel en juridisch.
- Je bent communicatief zeer vaardig en je weet jezelf op overtuigde wijze uit te drukken.
- Je bent een representatief persoon en je past binnen een professionele werkomgeving.
- Je hebt analytisch en rekenkundig inzicht en je werkt accuraat.
- Je beheerst de Nederlandse taal vloeiend in woord en geschrift
- Je beheerst de Engelse taal goed in woord en geschrift.
- Je hebt geen moeite in het leggen van contacten met andere mensen.
- Je bent een gevorderde in het werken met Microsoft office programma’s als Excel, access en word.
Allerlei grafieken en draaitabellen maken is voor jou geen probleem.
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Wat bieden wij:
-

Een afwisselende fulltime functie met volop uitdagingen en ruimte voor eigen initiatief en
persoonlijk ontwikkeling.

-

Bij Salvors ben je niet zomaar een medewerker, maar ben je betrokken bij de voortgang van
de organisatie waar jouw inzet en mening telt en net zo belangrijk is als die van je collega’s.

-

Prima bereikbaarheid.
Voor de deur kun je parkeren. - Een informele sfeer, waarbij eenieder zijn inzet bepalend is.

-

Een marktconform salaris en bonus op basis van prestaties.

Contact informatie:
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar Victor Toxopeus per email: v.toxopeus@salvors.nl
Na ontvangst van je sollicitatie wordt er contact met je opgenomen voor het inplannen van een
sollicitatiegesprek.

Incasso Makelaardij
Hollandsch Diep 63 H
2904 EP Capelle a/d IJssel

Kijk voor meer informatie op:
info@salvors.nl

+31 (0)10 752 3743

KVK 24420161

BTW nr NL189221665B01

www.salvors.nl
IBAN nr NL47RABO0156750724

