Liquiditeit Beheerder
Wij zoeken een nieuwe collega die ons komt versterken met het beheren van liquiditeit van onze
opdrachtgevers. Dit is een fulltime functie.
De werkzaamheden
Als liquiditeit beheerder is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze opdrachtgevers de
rekeningen betaald krijgen waar zij recht op hebben om zodoende zelf tijdig aan haar betalingsverplichtingen
jegens leveranciers te kunnen voldoen.
Salvors werkt met een zelfontwikkelde applicatie genaamd “Salvo”.
Vanuit dit systeem, behandel je incasso vorderingen en voer je debiteurenbeheer uit en leg je alles
nauwkeurig vast.
Jouw werkzaamheden omvatten het volgende:
Debiteuren schriftelijk aanmanen
Frequente telefonisch opvolging van debiteuren
Vastleggen van alle werkzaamheden in de dossiers
Dossier documenten, e-mails en post archiveren
Eigen werkvoorraad beheren
Klanten 2-wekelijkse informeren over voortgang over jouw inspanningen
Klantrelatie onderhoud plegen
Adviezen naar klanten opstellen
Voorbereiden van juridische procedures
Kosten boeken in dossier administratie in geval van aanvullende diensten

Wat wij graag zien in onze nieuwe collega
Als liquiditeit beheerder vervul je een zeer belangrijke rol voor de opdrachtgevers van Salvors.
Voor iedere ondernemer is het een frustratie wanneer zij niet betaald wordt voor een geleverde prestatie.
Wanneer het vertrouwen om dit tot een oplossing te brengen in jouw handen wordt gelegd door de
opdrachtgever, is het aan jou om realistische verwachtingen zeer goed te sturen.
Wij zien in onze nieuwe collega dus heel graag de volgende werkvereisten terug:
Je bent communicatief zeer vaardig in gesprekken met debiteuren, opdrachtgevers en incasso
gerelateerde leveranciers
Je kunt je in situaties inleven om de juiste “tone of voice” in te zetten
Je hebt kennis van de incasso wetgeving
Je kunt de verhaalbaarheid van een vordering inschatten op basis van informatie over personen en
bedrijven
Je hebt kennis en ervaring opgedaan in je eerdere werkervaring over juridische en gerechtelijke
trajecten.
Je kunt scenario’s schetsen over het mogelijke verloop van een dossier om op basis daarvan de
juiste incasso strategie in te zetten
Je kunt heldere uiteenzettingen opstellen over de juiste aanpak en je klant hierover adviseren
Je kunt correcte zakelijke advies brieven opstellen naar je klant
Je kunt maatwerk aanmaningen opstellen naar een debiteur
Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de incasso branche
Je hebt MBO / HBO werk- en denkniveau
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Wat zien wij heel graag terug in jou als persoon:
Naast een gezonde werkdrift, vinden wij gezelligheid en gevoel voor humor ook belangrijk
Je bent een positief ingesteld en vriendelijke persoon
Je streeft naar perfectie in je werk en voelt je hiervoor verantwoordelijk
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Je wilt je werk afronden in plaats van laten liggen voor morgen
Je bent collegiaal
Je bent open en eerlijk
Je neemt initiatief en bent kritisch op processen
Je bent stressbestendig
Je bent oplossingsgericht

Wat wij jou kunnen aanbieden
Salaris indicatie van € 2.000,00 – € 3.000,00 afhankelijk van studie achtergrond en werkervaring.
Vakantiegeld en bonusregeling
Reiskostenvergoeding
25 vakantiedagen op basis van 40-urige werkweek
Coaching en training op de werkvloer
Gedeeltelijk Thuiswerken is mogelijk na inwerkperiode
2 maandelijkse vrijdag middag borrel op wisselende locatie

Over Salvors
Salvors is aanspreekpunt voor alle liquiditeitsvraagstukken.
Wij organiseren voor onze opdrachtgevers oplossingen als debiteurenbeheer, factoring en incasso
makelaardij. Middels deze diensten behalen wij voor onze opdrachtgever een snellere geldstroom.
Deze diensten kunnen wij tegelijkertijd inzetten om de opdrachtgever te voorzien maatwerk die beantwoord
aan haar behoefte, namelijk sneller beschikken over geld op de rekening.
Een andere ondersteunende dienst is ons portaal Krediet Informatie.
Middels een “abonnement” bieden wij onze klanten de mogelijkheid om haar debiteuren te screenen op
kredietwaardigheid. Zo kan de aanvrager met meer informatie aan de voorkant, voorkomen dat er in een
later stadium traag of niet betaald wordt.
Wij zijn ook actief in de vastgoed sector.
Wij zijn financieel beheerder voor verhuurders die de screening van een huurder en de controle op
huurbetalingen aan ons uit besteden.
Sinds kort zijn wij ook begonnen met VvE beheer.
Hier zorgen wij voor stipte ontvangst van VvE bijdragen en ondersteunen wij het bestuur van de VvE met
administratieve taken en voorbereiding van vergaderingen. Hiervoor laten wij ons ondersteunen door de
software van Twinq.
Salvors telt 6 collega’s die directe communicatielijnen met elkaar hebben.
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Kernwaarden van Salvors
Gezamenlijk werken wij volgens onze kernwaarden om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen.
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Samenwerken en Structuur
Anticiperen & Altijd een idee
Leveren wat je belooft
Verwachtingen overtreffen & Verantwoordelijkheid nemen
Ondernemend zijn (initiatief)
Regie & Respect
Slimste zijn

Heb je interesse in deze functie en zou je willen solliciteren? Stuur je CV en motivatie dan naar Victor
Toxopeus via e-mail v.toxopeus@salvors.nl.
Een sollicitatieprocedure bestaat uit een kennismakingsgesprek opgevolgd door een salaris
onderhandelingsgesprek in welke gesprek ook een praktijkcasus aan je zal worden voorgelegd.
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