
Functie: Medewerker Debiteurenbeheer / Factoring  
Rapporteert aan: Manager Factoring  
Locatie: Houten

�

Jouw functie 

“as simple as abc” dat is hoe wij werken en onze klanten onze diensten en financiële 
oplossingen aanbieden in de vorm van leasing, factoring en collections. Dit wordt mede 
ingegeven  door onze kernwaarden Vertrouwen, Openheid, Samenwerken en Passie.  

Voor de afdeling  factoring, zijn wij op zoek naar een jonge enthousiaste medewerker, die  
onze factoring cliënten en debiteuren gaat beheren. Heb jij affiniteit met factoring, 
debiteurenbeheer of financieringen?  Werk je graag in een informele omgeving waar je 
samen met het team werkt aan het bereiken van resultaat? Dan ben je bij ons op de goede 
plek.  

abcfinance verstrekt werkkapitaal aan haar cliënten op basis van verzekerde vorderingen. 
Tot je takenpakket behoren het beheersen van de aan factoring verbonden risico’s als ook 
het collecteren van de uitstaande gelden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het 
inboeken van de ontvangen betalingen en maak je periodieke rapportages. Je functie is 
gevarieerd, biedt volop uitdaging en is brengt bovenal veel verantwoordelijkheid met zich 
mee. 

Voor deze veelzijdige financieel administratieve functie zoeken we een zelfstandige, 
initiatiefrijke, stevige persoonlijkheid, die floreert in een hectische omgeving. 

” Elke dag weer maak jij jouw MKB-klanten het 
ondernemen eenvoudiger met onze flexibele 
financiële oplossingen “



   

    

 
     Wat bieden wij jou  

     •  Goede salariëring en secundaire voorwaarden 
     •  Opleidingen en trainingen 
     •  Doorgroeimogelijkheden 
     •  Fulltime baan bij een solide werkgever 

Voor deze functie bezit je de volgende kwaliteiten   

• Minimaal afgeronde MBO opleiding  
• Je kunt logisch nadenken en hebt een cijfermatig inzicht  
• Ervaring met software applicaties 
• Oplossingsgerichte teamplayer die ook zelfstandig functioneert  
• Bij voorkeur ervaring met debiteurenbeheer en betalingsverwerking 
• Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift  
• Beheersing van de Franse taal is een pré 
• Zelfstandig en  verantwoordelijkheidsgevoel 
• Accuraat en stressbestendig 
• Flexibele arbeidsinstelling 
• Integer persoonlijkheid  

Je werkzaamheden op een rij 

• Betalingsverwerking 
• Onderpandbewaking (debiteurenbeheer) 
• Monitoren van verzekeringsrechten afgestemd op de verleende 

kredietgoedkeuring. 
• Optimaliseren van financieringsmogelijkheden 
• Risicocontrole   
• Communicatie met debiteuren via telefoon, email en brief  
• Rapporteren intern en naar klanten  
• Dossierbeheer 



 
Over abcfinance B.V. 
  

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. 

Wij zijn gestaag groeiend, zowel in ons marktaandeel als klantenbestand. Daarom zoeken 
wij nieuwe collega’s, die samen met ons, de schouders eronder willen zetten om verder 

door te groeien. 

“ Werk jij graag in een informele sfeer, in een functie met ruimte voor 
groei en herken jij jezelf in onze kernwaarden? ”

     Dan nodigen je graag uit om je CV en motivatie te sturen ter attentie van Erik Kosters: 
vacature@abcfinance.nl onder vermelding van open sollicitatie  

     Medewerker debiteurenbeheer /factoring.   

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

                                                                                                                   

mailto:vacature@abcfinance.nl

