
	
	

	

Functie:  Medewerker Kredietverzekeringen, 40 uur  
Afdeling:  Administratie 
Rapporteert aan: Manager Risk & Operations 
Locatie:  Utrecht 
 
 
 
 
 

Een kredietverzekering vergoedt de schade die een bedrijf oploopt als een klant zijn facturen 
niet meer kan betalen. Meestal omdat deze klant failliet is of financiële problemen heeft. 
abcfinance B.V. sluit binnen haar factoring activiteiten veelvuldig kredietverzekeringen af bij 
externe partijen. Hierbij is een tijdige en correcte verwerking cruciaal is om het (financierings-) 
risico voor abcfinance B.V. te minimaliseren. 
 
 
 

 
 
 
  

 MEAO 
 3-5 jaar werkervaring 
 Ervaring in finance omgeving is een pré 

 
 
 
 
 
 

 Opvragen en analyseren van externe informatiebronnen zoals Kamer van Koophandel 
uittreksels en kredietrapportages. 

 Monitoring van bestaande kredietverzekerings-portefeuille. 
 Signaleren en handelen in geval van aflopende kredietverzekerings-limieten. 
 Kennis hebben en beheersen van geldende kredietverzekering (polis) voorwaarden. 
 Verzamelen, controleren, analyseren en beoordelen van informatie ter onderbouwing 

van een kredietverzekering aanvraag. 
 Aan de hand van diverse beschikbare documenten kom je tot meningsvorming over de 

kredietwaardigheid van een bedrijf. 
 Intensief (telefonisch) contact onderhouden met interne sales en back office organisatie 

(Nederland en Duitsland) en externe kredietverzekeraars. 
 Communiceren en onderbouwen van kredietverzekering goedkeuringen-afwijzingen-

inperkingen. 
 Systeemverwerking van kredietverzekering aanvragen. 
 Kredietverzekeringen deactiveren om risico’s/vergissingen (bijvoorbeeld verrekeningen) 

aan de kant van de debiteur te voorkomen. 
 Kredietverzekeringen blokkeren en melding maken bij de afdeling in het geval van 

negatieve betaalervaringen aan de kant van de betreffende debiteur. 

 
Kom jij  

ons team 
versterken? 

Jouw werkdag 

Jouw taken op een rij 

 vacature 

Wij vragen 



	

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

 
 
 

 Accuratesse 
 Kwaliteitsgericht 
 Stressbestendig 
 Zelfstandig 

 
 
 
 

 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 in schaal 3 van abcfinance = € 2.250 - € 3.250 

 
 
 
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. 
 
 
 

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 Medewerker Kredietverzekeringen. 

 
Herken jij 

jezelf?  
Dan zoeken 

wij jou! 

Wat wij je bieden 


