Team Leader Collection (m/v)
Brussel
EOS Aremas Belgium is een organisatie van middelgrote omvang met ongeveer 80 medewerkers, gevestigd in hartje Brussel. Wij
zoeken een echte People manager, inspirerend en motiverend, klaar om samen met ons de uitdagingen van morgen aan te gaan
en ons team, waar de ondersteuning van onze medewerkers naar het succes centraal staat, te versterken. Je werkt in een
innovatieve omgeving, kan profiteren van de kansen tot ontwikkeling die je geboden worden en je profiteert van de zekerheid die
twee grote financiële groepen je bieden
.De job:

Uw toegevoegde waarde:

 Je bent verantwoordelijk voor de coaching, organisatie,
planning van de taken en de opvolging van een team van een
tiental medewerkers.

 Je hebt de ziel van een People manager met zowel
leidinggevende als coachende vaardigheden.

 Het is je roeping om als een team te werken, met je
participatieve managementstijl betrek je je medewerkers bij
het teamgebeuren en je ondersteunt hen in hun ontwikkeling.
 Je animeert je team op een dynamische en creatieve manier.
Je organiseert regelmatig uitwisselingsmomenten.
 Je zorgt ervoor dat je medewerkers hun dossiers kwalitatief
beheren door oplossingen te zoeken die zowel voor onze
klanten, onze debiteuren en onze onderneming geschikt zijn.
 Je stelt de prioriteiten van je team, je communiceert ze klaar
en duidelijk en controleert of ze gevolgd worden. Op dezelfde
manier plan en bepaal je de objectieven van je team en coach
je hen om ze te behalen.
 Je werkt permanent mee aan de ontwikkeling van de
organisatie van het departement. Met je collega’s van het
managementteam draag je bij aan de verbetering van de
procedures.

Successful together
EOS Aremas is een succesvol bedrijf, zowel
onderdeel van de financiële groep EOS, aanwezig in
25 landen, en Alpha Credit, een 100%
dochteronderneming van BNP Paribas groep.
Nationaal behoren wij tot de leiders in het
invorderen van vorderingen, gespecialiseerd in de
bancaire sector en/of het consumentenkrediet.
Wij zijn een bedrijf in volle groei, met een positieve
mentaliteit in een dynamisch werkkader. We
geloven dat het essentieel is om iedereen met
respect, vertrouwen en eerlijkheid te behandelen.

Aarzel niet ons te contacteren indien je vragen hebt:
https://www.alphacredit.be/nl/jobs/onze-vacatures

Solliciteer nu!

 Je bent georganiseerd, flexibel, dynamisch, onafhankelijk en
creatief. Je bent beschikbaar voor je medewerkers en je bent
bestand tegen stress.
 Je hebt oog voor de naleving van de deontologische code en
werkt in het belang van het bedrijf, de klant, de debiteur en de
medewerker.
 Je pakt je taken gestructureerd aan en je maakt blijk van een
goede teamgeest
 Met je analytische, kritische en creatieve geest pak je de
dingen pragmatisch aan en denk je oplossingsgericht. Je houdt
ervan deel te nemen aan het nemen van belangrijke
beslissingen en de verantwoordelijk voor de resultaten op te
nemen.
 Je bent vloeiend Nederlands/Frans en je hebt een goede
kennis van het Engels.

Een salarispakket met een bonus op basis van je
prestaties
Een Flex Income Plan waardoor je je eindejaarspremie
in één of meerdere voordelen kan omzetten (individueel
pensioensparen, extra vakantie, extralegale kinderbijslag,…)

Maaltijdcheques

Pensioensparen, volledig betaald door de werkgever.

Hospitalisatieverzekering

Openbaar vervoer 100% terugbetaald.

