
 
 

 

  Functie:  Medewerker Contract Handling 32 - 40 uur 

Rapporteert aan: Manager Risk & Operations 

Locatie:  Eindhoven 

 

 

 
 
 

Als medewerker Contract Handling ben je verantwoordelijk voor het op maat opstellen van nieuwe 

leasecontracten, houd je objectdossiers bij en verzorg je de kentekenadministratie. Ook zorg je dat 

je zaken bijtijds en volledig registreert, documenteert en archiveert.  

Van actieve leasecontracten houd je zorgvuldig de wegenbelasting, verzekering, Eurovignet en 

grootboekcomponenten bij. Wijzigingen, ontstaan door bijvoorbeeld schades, rechtsvormmutaties 

of tussentijdse afkoopverzoeken pas je direct aan in de administratie. Ook bereken je de 

afkoopwaarden.  

 

“as simple as abc”. Dat is hoe wij werken en onze klanten lease-oplossingen aanbieden. Dit 

wordt mede ingegeven door onze kernwaarden Vertrouwen, Openheid, Samenwerken en 

Passie. 

 

 
  

 Accuraat opstellen van leasecontracten, afgestemd op de verleende kredietgoedkeuring 

 Uitvoeren kentekenadministratie  (Eurovignet, RTL, OVB’s) 

 Verwerken en aanmelden servicecomponenten. Aan-/afmelding BKR 

 Controleren wegenbelasting, verzekering, Eurovignet en R&O 

 Analyseren van saldi van grootboek componenten en doorvoeren van wijzigingen 

 Afwikkelen schadedossiers 

 Berekenen afkoopwaarden en versturen benodigde beëindigingdocumenten 

 Bewaken uitloop van contracten, tijdig afmelden servicecomponenten 

 Onderhouden contact met interne en externe partijen 

 

Aandachtsgebieden 

Verandering in wet & regelgeving doorvoeren in bestaande processen en  

documenten. Indien bedrijfsgroei er om vraagt. 

herverdelen van taken en aanpassen van huidige processen. 

 

 

Jouw functie 

Elke dag weer maak jij jouw MKB-klanten het ondernemen  

eenvoudiger met onze lease-oplossingen 

 vacature 

Jouw werkdag 

 
Kom jij  

ons team 

versterken? 



 

 

 

 

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

 

Functie:  Medewerker Contract Handling 32 - 40 uur 

 

 
 

 

Voor deze veelzijdige financieel, administratieve functie zoeken we een zelfstandige, 

initiatiefrijke, stevige persoonlijkheid, die zich in een dynamische omgeving als een vis in het 

water voelt. 

 

MBO+/ HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in Bedrijfseconomische richting. Gezien de 

teamsamenstelling hebben wij de voorkeur voor startende kandidaten of met maximaal 3 jaar 

werkervaring richting Middle management, economie en recht of met een  

brede financieel administratieve ervaring. 

 

Competenties en vaardigheden: 

Accuratesse 

Kwaliteitsgericht 

Stressbestendig 

Zelfstandig 
 

 
 

 

  

 

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 

 

Herken jij  

jezelf?  

Dan zoeken 

wij jou! 

Solliciteren? 

Stuur voor 15 april 2019 je CV en motivatie in via vacature@abcfinance.nl, onder vermelding 
van Contract Handling. 

Een assessment behoort tot de mogelijkheden in deze procedure. 

Over abcfinance B.V. 

 Vacature 
(vervolg) 

 Een marktconform salaris met bonusregeling, pensioen- en ziektekostenregeling  

 Flexibele werktijden waarbij je op de afdeling de bezetting met elkaar afstemt 

 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 

 Daarnaast geloven wij dat bedrijfsgroei samen gaat met jouw groei. Vandaar dat wij 

investeren in duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van jouw talent 

 

Wij bieden jou 


