
	
	

	

  Functie:  Asset Manager Leasing, 32-40 uur 
Rapporteert aan: Manager Risk & Operations 
Locatie:  Eindhoven 

 
 
 
 
 

Als Asset Manager ben je verantwoordelijk voor het inzichtelijk krijgen en houden van asset 
specifieke risico’s binnen zowel de bestaande leasing portefeuille als de nieuwe financieringen. 
De huidige leasing portefeuille van abcfinance B.V. bestaat uit zowel automotive als non-
automotive objecten. 
 
Binnen deze nieuwe functie signaleer je ook de mogelijkheden tot het financieren van nieuwe 
objecten middels lease, draag je zorg voor de remarketing van objecten en voer je inspecties 
uit. In de keten van offerteaanvraag tot leasing van een object, beweeg jij je aan het eind van 
het proces, in nauwe samenwerking met je collega’s van debiteurenbeheer en relatie- en 
accountmanagement.  
 
 
  

• Signaleren, rapporteren en communiceren van asset specifieke risico’s. 
• Bezoeken van klanten in geval van wanbetaling en dreigende discontinuïteit.  
• Lokaliseren en identificeren van gefinancierde assets. 
• In samenwerking met externe partners begeleiden bij het voortijdig  

terughalen en opslaan van gefinancierde assets. 
• Gesprekspartner van klant en/of curator in geval van voortijdige  

ontbinding leaseovereenkomst. 
• In beeld brengen, analyseren en beoordelen van volledige  

assetportefeuille. 
• Optimaliseren van asset management en remarketing procedure. 
• Opzetten en onderhouden van een assetdossier ter ondersteuning  

van de remarketing activiteiten.  
• Opzetten, onderhouden en uitbreiden van relaties met producenten/ 

dealers ter ondersteuning van de verkoop (remarketing) van assets. 
• Analyseren en beoordelen van financierbaarheid van (nieuwe) assets  

ten behoeve van leasingactiviteiten. 
• Verkopen van voortijdig teruggehaalde assets.  
• Opstellen en onderhouden van interne ‘value lines’ ten behoeve van leasingactiviteiten. 
• Uitvoeren en documenteren van asset inspecties (non automotive) op locatie bij klant.  
• Plannen, voorbereiden en uitvoeren van periodieke auditwerkzaamheden. 
 
Aandachtsgebieden: Je volgt ontwikkelingen in de financiële wereld en de leasebranche in 
het bijzonder.  

 
Kom jij  

ons team 
versterken? 

Jouw functie 

Elke dag weer maak jij jouw MKB-klanten het ondernemen  
eenvoudiger met onze lease-oplossingen 

 vacature 

Jouw werkdag 



	

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

Functie:  Asset Manager Leasing, 32-40 uur 
 
 
 
 

 
• Je bent een flexibele aanpakker, die floreert in een dynamische omgeving.  
• Je draagt bij aan het opzetten en verder ontwikkelen van deze nieuwe rol  

binnen de organisatie en beschikt over commerciële slagkracht waarbij je  
steeds een juiste risico-afweging weet te maken.  

• Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding in bedrijfseconomische/ 
financiële of technische richting. 

• Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring in een commerciële of  
asset-functie. Goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste. 

 
Competenties en vaardigheden: 
Resultaatgericht 
Accuratesse 
In- en extern klantgericht 

Analytisch vermogen 
Samenwerken 
Integer en betrouwbaar

 

 
  

  
 
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 dicht bij 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. 
 

Je bezit de volgende kwaliteiten 

 Werk jij graag in een informele sfeer, in een functie  
met ruimte voor groei en ontwikkeling?  

• Goede salariëring, met auto van de zaak, bonusregeling, pensioen- en 
ziektekostenregeling  

• De mogelijkheid om vanuit huis werken  
• Een informele sfeer waarin samenwerken en oog voor elkaar, hand in hand gaan  
• Geen lange processen en procedures maar dicht op de klant en de markt 
• Wij investeren in duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van jouw talent 

 

 
Herken jij 

jezelf?  
Dan zoeken 

wij jou! 

Solliciteren? 
Stuur voor 15 maart 2019 je CV en motivatie in via  
https://www.kendem.nl/vacatures, onder vermelding van Asset Manager. 

Een assessment behoort tot de mogelijkheden in deze procedure. 

Over abcfinance B.V. 

Wij bieden jou 

 Vacature 
(vervolg) 


