
 

 
 

Tweetalig (Nl/Fr) Debiteuren beheerder (m/v)  

Moeskroen 

Als filiaal van de groep EOS, komt CONTENTIA Belgium tussenbeide bij het beheren van burgerlijke en commerciële vorderingen 
voor de rekening van onze partner en/of voor eigen rekening, door middel van een minnelijk en gerechtelijk proces. In het kader 
van onze voortdurende ontwikkeling van onze operationele diensten zoeken wij naar een nieuwe medewerker(ster). 
 
 
 
Uw Missie:  Uw profiel: 

Onder de verantwoordelijkheid van uw Teamleader:  
◼ Verzekert u het innen van particuliere en bedrijfsvorderingen 

voor de rekening van onze klanten en eigen rekening. 

◼ Met u willen we mensen helpen om schuldenvrij te worden. 
Het is uw taak om met de debiteuren telefonisch te 
onderhandelen en betalingsafspraken maakt die voldoen aan 
de verwachtingen van alle betrokken partijen. 

◼ Met behulp van onze debiteurenbeheersoftware heeft u altijd 
toegang tot de meest recente gegevens waardoor u de 
financiële situatie van de debiteur kan analyseren en een 
individuele oplossingen kan voorstellen. 

◼ Wij ondersteunen u met intensieve onboarding, training en 
individuele coaching.  

Aanbod:  
◼ Een job in een snelgroeiende groep en in een dynamische 

werkomgeving. 

◼ Een salaris pakket met doelgerichte bonussen, extralegale 
voordelen (maaltijdcheques, bonussen gekoppeld aan 
bedrijfsresultaten, opleiding, hospitalisatieverzekering) 

 ◼ U beheerst zowel de Nederlandse als de Franse taal (niveau 
B2) 

◼ U beheerst telefonische onderhandelingstechnieken 

◼ Uw analytische, luisterende en onderhandelingsvaardigheden 
stellen u in staat een oplossing te vinden om een kwalitatieve 
relatie met de klant te behouden. 

◼ Uw discipline en uw gevoel voor organisatie stellen u in staat 
om een debiteurenbestand te beheren. 

◼ U onderscheidt zich ook door uw dynamisme, 
overtuigingskracht en uw drang naar nieuwe uitdagingen. 

◼ Wat werkuren betreft bent u flexibel. 

◼ U bent flexibel in het beantwoorden van verschillende eisen, 
benadert uw taken op een gestructureerde manier en bent 
een echte teamspeler.  

 

   

Samen succesvol 
 
De EOS Groep is een succesvolle onderneming van de 
OTTO Groep. Wij zijn één van de toonaangevende 
internationale aanbieders van financiële diensten op 
maat en boeken elke dag vooruitgang. Dit dankzij onze 
7500 medewerkers wereldwijd. 
 
Wij bieden zinvolle, diverse activiteiten in een 
innovatieve werkomgeving. En we geloven dat het 
belangrijk is om elkaar eerlijk te behandelen en te 
vertrouwen. 

 

 
TRUST 

 
WALK YOUR TALK 

 
LOVE TO LEARN 

 
STRIVE FOR EXCELLENCE 

 
EMBRACE CHANGE 

 

SHARE YOUR KNOWLEDGE 

 

 

Hebt u verdere vragen of interesse in deze job? Aarzel dan niet om uw 
kandidatuur (CV en motivatiebrief) door te sturen naar:  

r.henneton@eos-contentia.be - 056 39 17 41. 

 

 

 Solliciteer nu 

Onze waarden : 

BE COURAGEOUS 

mailto:r.henneton@eos-contentia.be

