Word jij onze nieuwe incassomedewerker?
Rosmalen Gerechtsdeurwaarders B.V. is met circa 40 medewerkers een middelgroot
gerechtsdeurwaarderskantoor dat is gevestigd in Breda. Wij leveren diensten zoals debiteurenbeheer,
een compleet incasso- en executietraject en juridisch advies. Onze opdrachtgevers zijn zeer divers.
Zo behandelen wij onder meer zaken voor incassobureaus, onderwijsinstellingen, advocatuur,
gemeenten, verhuurders, MKB en particulieren. Wij incasseren resultaatgericht, respectvol en met
gevoel voor rechtvaardigheid.
Wij zijn per direct op zoek naar een fulltime incassomedewerker
De functie
Als Incassomedewerker incasseer je zelfstandig vorderingen en werkt in teamverband aan een
portefeuille. Je bent het aanspreekpunt van onze cliënten op dossierniveau en hebt een
resultaatgerichte focus: je spant je volledig in om het door de leidinggevende bepaalde doel te
bereiken. Jouw werkzaamheden bestaan onder meer uit:
• incassozaken invoeren en behandelen;
• beslag roerende zaken behandelen;
• exploten maken;
• verhaalsonderzoeken uitvoeren;
• mondeling contact en correspondentie met debiteuren, opdrachtgevers en derden voeren;
• inkomende telefoon aannemen en behandelen of doorverbinden naar de juiste medewerker;
• inkomende, uitgaande en interne post verzorgen;
• voorkomende administratieve handelingen ten behoeve van het incassotraject uitvoeren;
• als back-up fungeren voor het team Derdenbeslagen.
De functie-eisen
Onze ideale kandidaat:
• beschikt over een Mbo-diploma op niveau 4 (richting Juridisch Medewerker);
• heeft bij voorkeur een juridische achtergrond en minimaal één jaar werkervaring in de
incasso-/gerechtsdeurwaardersbranche;
• is communicatief en sociaal zeer vaardig en beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord
en geschrift;
• voldoet aan de kerncompetenties die in de organisatie gelden: flexibel, accuraat, controlerend,
stressbestendig en commercieel;
• voldoet daarnaast aan de functie specifieke competenties: analytisch, overtuigend,
georganiseerd en proactief;
• is woonachtig in de omgeving van Breda;
• is 40 uur per week beschikbaar.
Het aanbod
Wij bieden:
• een afwisselende en uitdagende functie voor 40 uur per week;
• een prettige werksfeer in een informele omgeving;
• een tijdelijk dienstverband, met uitzicht op een vaste aanstelling
• een marktconform salaris.
Herken jij jezelf in dit profiel en denk jij je thuis te voelen in onze organisatie? Aarzel dan niet en
solliciteer! Doe dit uiterlijk 16 maart 2018 en stuur een mail naar hrm@rosmalendeurw.nl t.a.v. de
heer P. van den Berg. Maak in je cv en motivatiebrief duidelijk dat je aan alle genoemde functieeisen voldoet en wat jouw toegevoegde waarde voor onze organisatie is.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

