
 
 

 

Functie:  Partner Manager Leasing, 32-40 uur  

Afdeling:  Partners 

Rapporteert aan: Manager Partners  

Locatie:  Eindhoven 

 

 

 
 

 

Voor ons team Partners zijn we op zoek naar een Intern Accountmanager Leasing – afdeling 

Partners. Houd je van aanpakken en heb je een commerciële instelling? Heb jij ervaring in het 

analyseren van jaarrekeningen? Lees dan snel verder! 

 

abcfinance B.V. is een landelijk opererende merk- en bankonafhankelijk leasemaatschappij. Naast 

een goede reputatie en veel knowhow in automotive en equipment-financiering,  bieden zij tevens 

vendor-leasing aan voor leveranciers en fabrikanten. Zij zijn aangesloten bij de Nederlandse 

Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL). “as simple as abc”. Dat is hoe abcfinance werkt en 

hoe ze de klanten lease-oplossingen aanbieden. Dit wordt mede ingegeven door hun  kernwaarden 

Vertrouwen, Openheid, Samenwerken en Passie.    

 

 
 
 

Ter aanvulling van het team zijn we op zoek naar een Intern Partner Manager (32-40 uur). 

Als Intern Partner Manager  draag je zorg voor de optimale bediening van jouw partners die in 

opdracht van hun eindklant een offerte wensen voor de leasing van een ‘object’. Je adviseert, 

verkoopt en verwerkt deze lease-aanvragen van deze intermediairs en brokers na een inventarisatie 

tot een maatwerk-offerte.  

 

 
 
 
 
 
 

Elke dag weer maak jij jouw MKB-klanten het ondernemen  

eenvoudiger met onze lease-oplossingen 

Jouw functie 

 vacature 



 

 

 

 

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

  

  Eerste aanspreekpunt voor partners (lease-intermediairs / vendoren) 

 Adviseren over financieringen en nieuwe producten of leasevormen 

 Het zelfstandig schrijven en beoordelen van kleine kredietaanvragen 

 Het voorbereiden van grote aanvragen richting afd. Credit 

 Verzamelen van relevante documenten en completeren voor de afd. Credit 

 Eerste analyse van financiële rapportages en opstellen van kredietaanvragen  

 Je klant en partner  informeren over de voortgang en uitkomst van zijn aanvraag 

 Na kredietacceptatie, toezien dat alle benodigde informatie en documenten tijdig beschikbaar 

zijn voor  de afdeling Contract Handling om de contractstukken op te maken 

 

 

Jouw werkdag 

 Afgeronde HBO opleiding in financiële, commerciële of economische richting. 

 Enkele jaren werkervaring in een binnendienstfunctie, bij voorkeur bij een financieel 

dienstverlener. 

 Relevante ervaring in het analyseren van jaarrekeningen. 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal. 

 Je hebt een commerciële instelling en bent klant- en resultaatgericht.  

 

Jouw profiel 

 

Herken jij 

jezelf?  

Dan zoeken 

wij jou! 



 

 

 

 

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

 
 
 

 Een marktconform salaris met bonusregeling, pensioen- en ziektekostenregeling  

 Een solide bedrijf met 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 gelooft abcfinance  dat bedrijfsgroei samen gaat met jouw groei. Vandaar dat zij 

investeren in duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van jouw talent 

 Goede opleidings- en trainingsmogelijkheden 

 

 

  

 

  

 

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, elen 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abcfinance biedt jou 

Solliciteren? 

Stuur je CV en motivatie ter attentie van Kendem: sollicitatie@kendem.nl 

onder vermelding van vacature #350 

Over abcfinance B.V. 

 Werk jij graag in een informele sfeer, in een functie  

met ruimte voor groei en ontwikkeling?  

 
Kom jij  

ons team 

versterken? 


