
 
 

 

Functie:  Intern Account Manager Leasing 

Afdeling:  Sales Partners 

Rapporteert aan: Manager Partners 

Locatie:  Eindhoven 

 

 

 
 
 

 

Als Intern Accountmanager Partners draag je zog voor de optimale bediening van jouw partners die 

in opdracht van hun eindklant een offerte wensen voor de leasing van een ´object´. Je adviseert, 

verkoop en verwerkt deze lease/aanvragen van deze intermediairs en brokers na een inventarisatie 

tot een maatwerk-offerte. 

 

Voor deze veelzijdige commercieel-financiële functie zoeken een persoon die van aanpakken houdt, 

die floreert in een dynamische omgeving. Je bent in staat zelfstandig financiële analyses te doen en 

beschikt over commerciële slagkracht waarbij je stevige onderhandelingen niet schuwt. Natuurlijk 

ben jij klantgericht, een kei in communicatie, help je klanten op een verrassende manier vooruit en 

verleen je optimale service. 

 

 
 

  

Elke dag weer maak jij jouw MKB-klanten het ondernemen  

gemakkelijker met onze lease-oplossingen 

 Eerste aanspreekpunt voor partners (lease/intermediairs / brokers)  

 Adviseren over financieringen en nieuwe producten of leasevormen  

 Het erste analyse van financiële rapportages en opstellen van eenvoudige kredietaanvragen  

 Je klant en dealer informeren over de voortgang en uitkomst van de aanvraag  

 

 

 
Kom jij  

ons team 

versterken? 

Jouw functie 

Jouw werkdag 

 vacature 



 

 

 

 

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

Functie:  Intern Accountmanager Leasing  

Afdeling:  Sales Direct 

 

 
 

 
 
 

 Minimaal een afgeronde HBO opleiding in financiële of economische richting. 

 Minimaal drie jaar werkervaring in een binnendienstfunctie bij voorkeur bij 

een financieel dienstverlener.  
 Goede beheersing van de Nederlandse taal, Duits of Engels is een pré.   
 

 

Competenties en vaardigheden: 

Klantgericht 

Commerciële instelling    

Resultaatgericht 

Integer & betrouwbaar 

 

 

Afsluitvaardigheden 

Analytisch 

Samenwerken 

Overtuigingskracht 

 

  

  

 

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 Leasing en 

Factoring. Waarden als dicht bij 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. 

 

 Goede salariëring en secundaire voorwaarden 

 Flexibele werktijden 

 Opleidingen en trainingen 

 Doorgroeimogelijkheden 

 Fulltime baan bij een solide werkgever 

 Wij investeren in duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van jouw talent 

 

Herken jij 

jezelf?  

Dan zoeken 

wij jou! 

Wij bieden jou 

Je bezit de volgende kwaliteiten 

Solliciteren? 

Stuur je CV en motivatie in via  

https://www.kendem.nl/vacatures, onder vermelding van IAM Leasing Partners.  
 

Een assessment behoort tot de mogelijkheden in deze procedure. 

 Vacature 
(vervolg) 

Over abcfinance B.V. 

 Werk jij graag in een informele sfeer, in een functie  

met ruimte voor groei en ontwikkeling?  

https://www.kendem.nl/vacatures

