
Incassomedewerker m/v 
Fulltime (36-40 uur) 

Florijn Incasso B.V. is een fanatieke incasso-organisatie waar kwaliteit voorop staat. Met 

een klein team van incasso specialisten en creditmanagers helpen wij onze klanten eerder 

hun facturen betaald te krijgen. Onze diensten bestaan uit reguliere incasso waarbij we 

tevens het gerechtelijke traject voor onze klanten verzorgen als ook het volledige 

debiteurenbeheer van onze klanten overnemen. 

Onze klantenportefeuille is divers qua branches. Dit maakt het werken voor onze klanten 

dagelijks weer zeer afwisselend. Omdat onze klanten ons als verlengstuk van hun eigen 

organisatie zien zijn de contacten frequent, informeel en prettig te noemen.  

‘Wordt jij onze nieuwe collega?’ 

Locatie: Assen  Einddatum: 15-10-2022 

 

Functieomschrijving: 

De werkzaamheden zullen bestaan uit onder andere; 

 Sommeren, aanmanen en in telefonisch benaderen van debiteuren; 

 Initiëren en bijwonen van gesprekken met debiteuren / mediation; 

 Terugdringen DSO en het verbeteren van het werkkapitaal van onze klanten; 

 Corresponderen met debiteuren, klanten en derden op dossierniveau; 

 Verwerken van betalingen en overige financiële mutaties; 

 Juridische ondersteuning van gerechtelijke procedures; 

De functie vereist van jou: 

 Ervaring met debiteurenbeheer / credit management/ incasso; 

 Minimaal een afgeronde Mbo-opleiding niveau 4 (ervaring vinden we meer van belang); 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden (in taal en geschrift); 

 Klantgerichtheid en commercieel inzicht; 

 Handig met Microsoft Office; 

 Een hoge ‘snapfactor’; 

 Doortastendheid, zelfstandigheid en nauwkeurigheid; 

 Ervaring met OnGuard, Iflow of financiële pakketten geeft je een voorsprong. 



Wij bieden jou: 

 Passende salariëring 

 Prima secundaire voorwaarden 

 Doorgroeimogelijkheden 

 Werken in een gezellig team met gemotiveerde collega's in een informele omgeving 

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.  

Voor vragen kun je terecht bij Denies Kor (d.kor@florijnincasso.nl) 

 

P.S. voldoe je niet exact aan deze functie eisen in deze vacature maar denk je wel het talent te zijn 

wat wij zoeken? Neem dan telefonisch contact op met Denies Kor en bewijs je aan te de telefoon door 

je pitch te doen. 
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