
	
	

	

Functie:  Kwaliteitsmanager/ 
Junior Risk & Compliance medewerker, 40 uur  

Afdeling:  Risk & Operations 
Rapporteert aan: Manager Risk & Operations 
Locatie:  Eindhoven/Utrecht 
 
 
 
 
 

Je bent niet alleen in staat om potentiële risico’s te voorkomen, ook zorg je ervoor dat 
Compliance bij iedereen ‘on-top-of-mind’ is. Door bewustzijn te creëren houden collega’s hier 
in hun dagelijks werk altijd rekening mee. Zijn er nieuwe compliance-ontwikkelingen? Dan 
bespreek je dat met het team, aangezien wet- en regelgeving voortdurend ter discussie staat. 
Het management moet blind op jullie kunnen vertrouwen. Als kwaliteitsmanager laat je zien 
dat je altijd gaat voor een integere organisatie en werk je in nauwe samenwerking met de 
afdeling Compliance bij de aandeelhouder. 
 
 
 

 Compliance 
 Credit management 
 AVG 
 Wwft 

 
 
 

  

 Monitoren van de naleving van geldende regels, procedures en toepasselijke wet- en 
regelgeving. 

 Je volgt wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving en bespreekt eventuele 
wijzigingen met je manager. 

 Initiëren en uitvoeren van internal audits rondom credit, compliance en/of risk 
gerelateerde onderwerpen. 

 Uitvoeren van periodieke risico beheersacties conform ‘group policy’. 
 Periodiek rapporteren aan aandeelhouder. 
 Uitvoeren van risicoanalyses op bestaande klant en debiteurenportefeuille, rapporteert 

en adviseert met betrekking tot opvolging. 
 Nieuwe ontwikkelingen en beleid vertalen naar passende procedures. 
 Opvolging geven aan audit bevindingen. 
 Onderhouden en/of aanvullen van bestaande beleidsstukken en processen. 

 
Kom jij  

ons team 
versterken? 

Jouw werkdag 

Jouw taken op een rij 

 vacature 

Werkgebieden 

 



	

 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.	

 
 
Een kwaliteitsmanager moet de vertaalslag kunnen maken van kille cijfers naar een 
overtuigend advies. Hij/zij is communicatief sterk en ook creatief. Je hebt een goede ‘business 
sense’ en werkt op korte afstand van de dagelijkse operatie waardoor je de geldende regels 
ook op de best mogelijke manier kunt toepassen. 
 
 
  

 HEAO 
 3-5 jaar werkervaring 
 Ervaring in finance omgeving 

 
 
 
 

 Integriteit & betrouwbaarheid 
 Resultaatgerichtheid 
 Samenwerken 
 In- en externe klantgerichtheid 
 Communicatieve vaardigheden 
 Creativiteit 
 Overtuigingskracht 

 
 
 

 Fulltime dienstverband (minimaal 36 uur) 
 Opleidingstraject waarin je het bedrijf van abcfinance in korte tijd leert kennen 
 Doorgroeimogelijkheden 
 Wij investeren in duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van jouw talent 
 Salarisindicatie ca. € 3.500 bruto (40 uur) 

 
 
 
 
abcfinance B.V. is een zelfstandige dochter van het Duitse abcfinance, onderdeel van de 
Werhahn Group. In Nederland, Duitsland en Oostenrijk is abcfinance actief op het gebied 
van Factoring en Leasing. Waarden als dichtbij de markt en klant, betrouwbaarheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, spelen van oudsher een belangrijke rol en 
worden dagelijks door ons in de praktijk gebracht. Daarnaast geloven wij dat 
bedrijfsgroei hand in hand gaat met persoonlijke ontwikkeling, vandaar dat wij 
investeren in duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van jouw talent. 
 
 
 

Wij vragen 

Competenties en vaardigheden 

Over abcfinance B.V. 

Solliciteren? 
Stuur je CV en motivatie naar HR@abcfinance.nl t.a.v. Inge Baten onder  
vermelding van vacature Kwaliteitsmanager. 

 
Herken jij 

jezelf?  
Dan zoeken 

wij jou! 

Profiel 

Wat wij je bieden 


