
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASEMANAGERS 

Omschrijving 

Onze partner is een jonge, ambitieuze en snelgroeiende incasso-organisatie. Voor hun diverse 
opdrachtgevers verzorgen zij het volledige incassotraject op een zeer vriendelijke en innovatieve 
manier. Er heerst een dynamische bedrijfscultuur, waar hard gewerkt wordt, maar ook veel ruimte 
is voor gezelligheid. 

Onze partner is onderdeel geworden van het Duitse Coeo Inkasso Group, waarmee ze één van de 
meest toonaangevende credit management partners is geworden in Europa. 

Door de enorme groei staat onze partner voor een nieuwe uitdaging: het openen van een vestiging 
in België! Om dit te realiseren zijn ze bezig met het samenstellen van een nieuw team, dat zich 
dagelijks inzet om de nieuwe vestiging tot een succes te maken. Daarbij zijn ze op zoek naar 
tweetalige Casemanagers, die het leuk vinden in een nieuw team terecht te komen, het team te 
vormen en samen mooie ontwikkelingen mee te maken. Hierbij is veel ruimte voor persoonlijke 
groei. 

Wie zoeken zij? 

 
Zij zoeken enthousiastelingen, die graag in contact staan met mensen, een luisterend oor kunnen 
bieden en tegelijkertijd stevig in hun schoenen staan. Ervaring in de incasso is een pré, maar niet 
vereist. Belangrijker is dat je het incassotraject wil leren om uiteindelijk zelfstandig vorderingen te 
kunnen incasseren. Daarbij ben je een doorzetter, maar blijf je altijd vriendelijk in de communicatie 
met debiteuren. 

 

 Verantwoordelijkheden 

 Behandelen van de incassodossiers via de mail of telefoon 

 Administreren van gemaakte afspraken en contactmomenten 

 Monitoren en bewaken van de voortgang van de dossiers 

 Actief telefonisch en schriftelijk benaderen van debiteuren 

 Maken van betalingsregelingen 

 Onderhouden van contacten met diverse opdrachtgevers 

 

Recruitment 



 

 

 

 

Profiel 

 Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en hebt eerder klantcontact gehad 

 Je beheerst de Vlaamse en Franse taal uitstekend in woord en geschrift 

 Je hebt een positieve instelling 

 Je bent representatief en resultaatgericht 

 Je bent woonachtig in de omgeving Brussel 

 Je bent in staat een uittreksel uit het strafregister te overleggen 

 

Aanbod 

 Een baan bij één van de snelst groeiende fin-tech bedrijven van Europa 

 Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling 

 Een leuk salaris met extralegale voordelen 

 Reiskostenvergoeding 

 

 

 

 

 

Solliciteer nu 

info@pa-recruitment.be 0470/85.50.88 

www.pa-recruitment.be 
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