Manager Invorderingen Hypothecaire Kredieten
Brussel, Tweetalig (Nl/Fr), Voltijds

Onze Business
De business van EOS Aremas Belgium bestaat uit het innen van schuldvorderingen inzake consumentenkredieten,
hypothecaire kredieten en andere bancaire schuldvorderingen. Dit voor zowel B2C als B2B-klanten.
We zijn een kleine maar gedreven en dynamische organisatie van een 80-tal medewerkers (omzet 36 mil.€) en zijn
gevestigd in hartje Brussel (op wandelafstand van het station Brussel-Noord).
EOS Aremas is bovendien ingebed in een sterke internationale organisatie en werkt als een partnership tussen EOS Group,
aanwezig op internationaal niveau in 25 landen, en Alpha Credit, kredietgever, die 100% behoort tot de BNP Paribas Group.
In het kader van onze groeiplannen versterken we onze business met een nieuw op te richten afdeling die zich zal
specialiseren in het invorderen van hypothecaire kredieten.
Ben jij de manager die we zoeken?

De Vacature


Als hoofd van de afdeling ‘Invorderingen Hypothecaire Kredieten’ ben je verantwoordelijk voor het opstarten en
operationeel uitrollen van deze nieuwe business lijn.
 Je kan rekenen op voldoende ondersteuning van binnen en buiten EOS Aremas, gezien onze reeds bestaande
samenwerkingsverbanden met kredietverstrekkers, gespecialiseerde advocatuur, het notariaat en de bancaire
wereld.
 Samen met de Operations Manager, de Business Manager werk je aan de opstart van de afdeling.
 Je rapporteert rechtstreeks aan de Managing Director en zal op termijn een klein team aansturen van 2-5
personen.
 Bovendien maak je deel uit van het management team van EOS Aremas.
Boeiend, niet?

Wat zoeken wij


Je beschikt over Master in de Rechten



Je hebt enige ervaring in de wereld van het (hypothecaire) contentieuxbeheer.

Enige ervaring in de redactie van B2B en toeleverancierscontracten in meegenomen
 Je beschikt over een kritische, analytische en creatieve geest.
 Je kan op een autonome en gestructureerde manier werken. Je bent nauwkeurig en georganiseerd.
 Je hebt oog voor de deontologische code van ons bedrijf en je werkt steeds in het belang van ons bedrijf, onze klanten
en de debiteuren.
 Je communiceert op oplossingsgericht met je gesprekspartners.
 Je houdt ervan in een team te werken en je kan zowel feedback geven aan je meerdere als aan je gelijken.
 Tweetaling Nederlands/Frans, daarnaast heb je een goede kennis van het Engels.
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Verantwoordelijkheden






Je speelt een trekkende rol in de uitbouw van de nieuwe organisatie en processen, haar contacten met
deurwaarders en advocaten en alle betrokken actoren
Je leidt het op te richten operationele team op (2-5 personen, gradueel groeiend) dat verantwoordelijk wordt voor
het uitvoeren en afwikkelen van opgezegde hypotheekdossiers. Je biedt hierbij ook juridische ondersteuning
dankzij je expertise, aanvankelijk in project modus, later in operationele modus.
Samen met je collega’s van het management draag je bij aan de verbetering van transversale procedures, en geeft
je ook input inzake het algemene beleid van de organisatie.
Begeleid door het juridisch departement van de moedermaatschappij Alpha Credit, wil je ook de de
verantwoordelijkheid dragen voor het meer algemene juridische luik van EOS Aremas, waaronder het organiseren
van een “legal and regulatory watch”, het adviseren van het management en business inzake juridische
onderwerpen en de validatie van contracten / producten / transacties

Wat bieden wij?
Bij ons werk je in een onderneming met een positieve mentaliteit, waar een cultuur van openheid en waardering reeds
stevig ingeburgerd is, in een groeiend bedrijf binnen een sterke EOS en BNP Paribas Groep
Het aangaan van een nieuwe uitdaging in een groeiende groep met een dynamisch kader.
Je inzet wordt beloond: een salarispakket , inclusief een bonus in functie van je prestaties, aangevuld met een uitgebreid
pakket extralegale voordelen (verzekeringen, maaltijdcheques, extralegale verlofdagen, etc.),…), en een wagen behoren tot
de mogelijkheden.
Je geniet van het Flex Income Plan waarbij je jaarlijks je eindejaarspremie (met een vast collectief keuzemoment per jaar)
kan omzetten in één of meerdere voordelen (individueel pensioensparen, extra vakantiedagen, extralegale kinderbijslag, …)

Interesse? Solliciteer dan onmiddellijk: https://www.alphacredit.be/nl/jobs/onze-vacatures

