Junior Credit Controller
Raamsdonksveer (fulltime)
Heb jij reeds je eerste ervaring opgedaan in een financiële (bij)baan en ben je klaar voor een tweede
stap in je carrière? Heb je gevoel voor cijfers en beheers je de Nederlandse, Engelse en Duitse taal?
Dan zoeken wij jou!
Over itsme
itsme (industrial technology and supply for mechanical and electrical) richt zich met een gevarieerd aanbod aan
elektrotechnische en mechanische producten, diensten en oplossingen op industriële eindgebruikers, machineen modulebouwers en technisch installateurs. naast itsme in Nederland kent de groep een viertal
zusterondernemingen in het buitenland (België, Duitsland, Roemenië en Spanje). De itsme groep heeft een
jaaromzet van circa 220 miljoen en telt 550 medewerkers waarvan 450 in Nederland.
Functieomschrijving
In de functie van Junior Credit Controller ben je verantwoordelijk voor het tijdig incasseren van de openstaande
vorderingen en het opvolgen van het kredietbeleid. Hierbij heb je intensief contact met zowel interne als externe
relaties. Verder bied je samen met je collega’s ondersteuning op het gebied van kredietbeheer aan de
buitenlandse bedrijven.

Functie-inhoud
Als Junior Credit Controller krijg je te maken met uiteenlopende werkzaamheden:
 Het dagelijks bewaken van de openstaande vorderingen van de debiteurenportefeuille, waarbij je contact
hebt met de klanten en met derden (incassobureau, kredietverzekeraar, itsme vestigingen en krediet
informatiebureau)
 Het dagelijks beoordelen van geblokkeerde orders op kredietwaardigheid
 Ondersteunen bij het bepalen en onderhouden van betalingsregelingen
 Het bewaken van de uitstaande dispuutfacturen
 Ondersteunen bij het (her)beoordelen van de kredietwaardigheid van nieuwe en bestaande klanten
 Het invoeren en onderhouden van de debiteurenstam- en kredietgegevens in de debiteurenportefeuille,
waaronder het aanmaken van debiteuren

Persoonlijke kenmerken
 Je staat sterk in je schoenen en je pakt door in gesprekken met b.v. acties; telefonisch overtuigen en
beïnvloeden
 Je bent communicatief vaardig, kunt lastige situaties goed inschatten en oplossen op een creatieve en
empathische manier. Hierbij durf je zelf beslissingen te nemen
 Je bent flexibel
 Je bent cijfermatig sterk
 Je werkt goed onder een hoge werkdruk
 Je ben in staat om het overzicht over je werkzaamheden te houden door middel van goed plannen en
organiseren

Functie-eisen
 Minimaal een afgeronde mbo opleiding in een financiële richting
 Minimaal 1 jaar relevante werkervaring
 Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits, Frans en/of
Spaans is een pré
 Kennis van MS office
 Kennis van SAP is een pré

Wij bieden
Naast een prettige werksfeer op ons hoofdkantoor in Raamsdonksveer kennen wij goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder ontwikkelingsmogelijkheden, verschillende personeelsactiviteiten en –feesten,
reiskostenvergoeding, een collectieve zorgverzekering, ADV dagen en korting op bedrijfsfitness.

Solliciteren
Heb je interesse in bovenstaande vacature? Stuur dan je sollicitatie voorzien van je CV ter attentie van Eva van
Olphen naar hr@itsme.eu. Voor meer informatie kun je contact opnemen via 0162 – 484200.

