WORD JIJ ONZE NIEUWE INCASSOJURIST?

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders B.V. is met circa 40 medewerkers een middelgroot
gerechtsdeurwaarderskantoor dat is gevestigd in Breda. Met onze vestigingen in Almelo, Sittard en
Utrecht bieden wij landelijke dekking. 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 onderwijsinstellingen, advocatuur, overheden, verhuurders, MKB en
particulieren. Wij incasseren resultaatgericht, respectvol en met gevoel voor rechtvaardigheid.
De functie
Als incassojurist ben jij het aanspreekpunt voor onze cliënten in de zaken die jij voor hen behandelt en
handel je naar hun wensen en behoeften. Je behandelt jouw zaken zelfstandig, maar voert intern
overleg waar nodig. Jouw werkzaamheden bestaan onder meer uit:
● communiceren met (potentiële) opdrachtgevers, met als doel (juridisch) adviseren;
● grondslag vorderingen c.q. inhoudelijke (incasso) zaken beoordelen en behandelen, zowel
nationaal als internationaal;
● opstellen van dagvaardingen en alle overige processtukken;
● voorbereiden van stukken in de conservatoire fase;
● als gemachtigde optreden bij comparitie van partijen en andere zittingen;
 communiceren over juridische vraagstukken;
 maken van (beslag) exploten en opstellen van faillissementsrekesten;
 opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden;
 verrichten van verhaals- en steunvorderingsonderzoeken van natuurlijke- en rechtspersonen;
 relaties met opdrachtgevers beheren: opbouwen en onderhouden.
De kandidaat
De incassojurist die wij zoeken:
 heeft de rechtenstudie (WO) afgerond;
 heeft bij voorkeur ervaring in een relevante procespraktijk, maar dit is geen vereiste;
 heeft een goede kennis van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering;
 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 functiespecifieke competenties: overtuigend, ondernemend en proactief;
 kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
 is woonachtig in de omgeving van Breda.
Het aanbod
Wij bieden:
 een afwisselende en uitdagende functie voor 40 uur per week;
 een prettige werksfeer in een informele omgeving met veel aandacht voor begeleiding en
ontwikkeling;
 flexibele werktijden;
 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! Stuur jouw uitgebreide motivatie en cv naar hrm@rosmalendeurw.nl. Bij vragen over deze
vacature kun je bellen met mevrouw S. Sahin, telefoonnummer 076-5223750.

