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Credit Controller Hpothecair Krediet
edrijfdetail
Patronale Life i een levenverzekeringmaatchappij die kan terugkijken op ijna een eeuw ervaring met hpotheken, het eheer van paargelden,
hernieuware energieën en immoiliën.
Patronale Life heeft dochtermaatchappijen al:
 Patronale olar die expert i in het ontwikkelen, realieren, eheren en nancieren van projecten en innovatie in (hernieuware) energie
 Patronale Real tate die haar focu ligt op logitiek vatgoed.
 animmo, eurgenoteerde vatgoedontwikkelaar edert 20 jaar en heeft een verhuurportfolio van ca. 38.459 m² kantoorgeouwen en ca. 281.000
m² te ontwikkelen grondank
Patronale Life i een nanciële peler met een menelijk gezicht die de amitie heeft om te lijven groeien en zoekt enthouiate medewerker om hieraan ij
te dragen en i momenteel op zoek naar een Credit Controller Hpothecair Krediet

Functie
Je werkt innen de afdeling ervicing & Collection en taat onder de verantwoordelijkheid van de Directeur ervicing & Collection.
Wat etekent dit concreet?
 Je draagt zorg voor de oekingen van de kapitaal- en renteetalingen op de klantenrekeningen en indienen van de domiciliëringen
 Je taat in voor het enaderen van klanten over achtertallige vorderingen, het maken en opvolgen van afetalingafpraken
 Je ent etrokken ij controle naar de kredietwaardigheid van (achtertallige) deiteuren en ij de opvolging van achtertallige deiteuren
 Je volgt uit handen gegeven doier op (aan advocaat) en ewaakt de uitvoering (onroerend elag)
 Je taat in voor het uitvoeren van correpondentie met externe partijen zoal notarien en deurwaarder
 Je telt afrekeningen en handlichtingen op
 Voorereiden van en zitting nemen in het Kredietcomité, opdrachten uitvoeren vanuit dit overleg en terugkoppelen naar de Directeur maken ook deel uit
van je taken.
 Je helpt ij de tottandkoming en optimaliatie van procedure voor een ef ciënt en tranparant deiteureneleid
 Je ent verantwoordelijk voor :
 het updaten van de deiteurentanden
 het opmaken van overzichtelijke managementrapportage aangaande deiteureneheer en -tanden
 het continu in kaart heen van de fae van achtertalligheid
 de trikte toepaing van interne procedure
 het ijhouden van wet- en regelgeving en de juridiche mogelijkheden omtrent wanetaling en hierover rapporteren.
Keword: controlling, collector, legal, nance, credit management, det recover

Pro el
 Je echikt over een achelor met voorkeur voor juridiche en/of nanciële achtergrond, of gelijkwaardig door ervaring.
 Je het tenminte 3 jaar werkervaring, lieft al Credit Controller of minten in een gelijkaardige functie.
 Je het interee in juridiche zaken maar ook af niteit met cijfer.
 Je kan zelftandig en nauwgezet werken.
 Je echikt over verantwoordelijkheidzin en ent een proleemoploer.
 Je kan vlot met een computer en de gangare toepaingen overweg (xcel, Word, Outlook, Power Point, Team).

 Je kan je vlot uitdrukken in het Nederland en het Fran (zowel chriftelijk al mondeling) of het minten een gemiddelde kenni van de tweede
landtaal met terke motivatie tot ijleren.

Aanod
 en jonge, dnamiche en aangename werkomgeving in centrum van ruel met de mogelijkheid om deel van thui uit te werken.
 en voltijde areidovereenkomt met extralegale voordelen zoal:
 Maaltijdcheque
 Groep-en hopitaliatieverzekering & amulante koten
 GM & Laptop
 ADV-dagen
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