Dossierbeheerder invorderingen (m/v)
Brussel, Tweetalig (Nl/Fr), Voltijds
EOS Aremas Belgium is gevestigd in Brussel en gespecialiseerd in het innen van schuldvorderingen inzake consumentenkredieten
en inzake bancaire schuldvorderingen B2C en B2B. EOS Aremas Belgium is een partnership tussen EOS, een groep van financiële
dienstverlening aanwezig op internationaal niveau in 25 landen, en Alpha Credit, dat 100% behoort tot de groep BNP Paribas.

Ben jij een communicatief iemand, een begripvol persoon die graag speelt met cijfers?
Je gaat, via telefoon, in dialoog met de debiteuren en onderhandelt met hen de afbetalingsvoorwaarden die overeenstemmen met hun
persoonlijke en financiële situatie.
Je focus ligt op ons gemeenschappelijk doel: de beste oplossing voor onze klanten.
Ben je vastbesloten, flexibel en sta je open voor nieuwe ideeën?
Dan ligt je toekomst bij Eos Aremas Belgium!
Job description:
 Je staat in voor de invordering van de verschuldigde bedragen van volledig opeisbare dossiers.
 Je onderhandelt over de gepaste minnelijke of gerechtelijke invordering.
 Je schat de mogelijke risico’s in en je activeert alle mogelijke waarborgen.
 Je verzekert de opvolging van de gemaakte afspraken, van de lopende juridische of minnelijke procedures, dit voornamelijk per telefoon,
maar ook via post of mail.

Wat zoeken wij:
 Je bent assertief, zelfstandig en werkt goed in team, je bent dynamisch en georganiseerd.
 Je bent communicatief sterk en houdt van telefonische contacten. Je bent een geboren onderhandelaar.
 Creatief zoek je de meest doeltreffende oplossingen voor onze klanten.
 Je hebt interesse in de bancaire wereld, in de wereld van de KMO’s en in juridische zaken.
 Flexibel, je werkt soms in een glijdend uurrooster (‘s avonds en op zaterdag).
 Je bent tweetalig Nederlands/Frans. Kennis van Duits en/of Engels is een extra troef.

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.
 Je kan je nieuwe uitdaging aangaan in een groeiende groep met een dynamisch kader.
 Je inzet wordt beloond: een salarispakket , inclusief een bonus in functie van je prestaties, extralegale voordelen (maaltijdcheques,
pensioen – en hospitalisatieverzekering,…)
Interesse? Solliciteer dan onmiddellijk: https://www.alphacredit.be/nl/jobs/onze-vacatures

