
Debiteurenbeheerder  
Fulltime (36-40 uur) 

 

 

Florijn Incasso B.V. is een fanatieke incasso-organisatie waar 

kwaliteit van ons werk voorop staat. Met een team van incassospecialisten en credit 

controllers helpen wij onze klanten met het incasseren van openstaande facturen. Wij 

bieden verscheidene incassodiensten aan. Van het verzorgen van debiteurenbeheer tot 

het voeren van gerechtelijke procedures. Onze klantenportefeuille is zeer divers. Van 

huurders die bemiddelingskosten terugvorderen tot zorgbedrijven die de financiële 

administratie en het volledige debiteurenbeheer hebben uitbesteed. Dit maakt het 

werken bij Florijn Incasso dagelijks afwisselend. Omdat onze klanten ons als verlengstuk 

van hun eigen organisatie zien, zijn de contacten frequent, informeel en prettig. 

‘Word jij onze nieuwe collega?’ 

Locatie: Assen  Einddatum: 15-10-2022 

Wat ga je doen? 

Je wordt onderdeel van het team credit management bij Florijn Incasso. Als debiteurenbeheerder 

ben je verantwoordelijk voor de debiteurenportefeuilles van onze klanten. Je weet hierbij de juiste 

balans te vinden tussen strikt debiteurenbeheer en de commerciële belangen van onze klanten. Je 

voert periodiek analyses en rapportages uit op het gebied van credit management. Je hebt ervaring 

met debiteurenbeheer en hebt sterke communicatieve vaardigheden.  

De werkzaamheden zullen bestaan uit onder andere: 

 schriftelijk en telefonisch aanmanen van debiteuren van onze klanten; 

 uitvoeren en analyseren van kredietwaardigheidsrapporten; 

 beantwoorden van inkomende vragen van debiteuren, zowel telefonisch als per e-mail; 

 treffen van betalingsregelingen; 

 signaleren van (negatieve) betaaltendensen; 

 uitvoeren van (periodieke) credit managementrapportages; 

De functie vereist van jou: 

 HBO werk- en denkniveau bij voorkeur op het gebied van credit management, 

bedrijfseconomie of accountancy; 



 tussen de 2 en 5 jaar werkervaring, waarbij ervaring met debiteurenbeheer een pré is; 

 ervaring met OnGuard, Snelstart en Exact (Online) is een welkom; 

 een goed analytisch vermogen, nauwkeurigheid en accuraatheid; 

 uitstekende communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift); 

 klantgerichtheid en commercieel inzicht; 

 drive en gefocust zijn op resultaat. 

Wij bieden jou: 

 passende salariëring; 

 prima secundaire voorwaarden; 

 doorgroeimogelijkheden; 

 werken in een gezellig team met gemotiveerde collega's; in een informele omgeving waar 

humor vaak de verbindende factor is. 

Wil je graag jezelf aan ons voorstellen?  

Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van een actuele CV met pasfoto zo spoedig mogelijk 

naar: vacature@florijnincasso.nl  

Ook voor vragen kun je terecht bij Denies Kor op d.kor@florijnincasso.nl 


