VACATURE
Gezocht:

Een incasso / executiemedewerker
M/V

(32 tot 40 uur per week)

Wij zijn op zoek zijn naar een leuke collega die bij voorkeur fulltime (37,5 tot 40 uur in de
week) bij ons wil komen werken! Er is ook een optie voor parttime werk, waarbij je vier
dagen (32 uur) werkt. Ben je op zoek naar een uitdaging in een jong en groeiend bedrijf,
waarbij geen dag hetzelfde is en je terecht komt in een gemotiveerd team op een
gerechtsdeurwaarderskantoor in Purmerend? Solliciteer dan bij ons!
Je werkt in principe van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 tot 16:30 uur. Wij houden
een gezamenlijk lunchpauze. De lekkere lunch wordt iedere dag verzorgd door ons kantoor.
Ook kun je in deze tijd even een frisse neus halen, naar de stad gaan (op een paar minuten
afstand) of de dieren bij het naastgelegen hertenkamp voeren. Wij hebben eigen
parkeerplaatsen.
Voor deze functie zoeken wij iemand die minimaal in het bezit is van een MBO
diploma. Jouw werkzaamheden zijn er op gericht om onze gerechtsdeurwaarders te
assisteren met hun werkzaamheden. Het werk zal voornamelijk bestaan uit het opstellen van
exploten, behandelen en zorgen voor het incasseren van dossiers en het onderhouden van
(telefonisch) contact met debiteuren, cliënten en opdrachtgevers.
Voor deze werkzaamheden dien je nauwkeurig en zorgvuldig te kunnen werken.
Goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist. Wij zoeken iemand die enthousiast,
leergierig en gezellig is, zowel alleen als in teamverband kan werken en bereid is om
zijn of haar schouders er onder te zetten. Een echte doorzetter dus! Je wordt ingewerkt door
een vaste medewerker.
Een goed salaris en pensioenvoorziening gaan hier mee gepaard. Ervaring in de
deurwaarderij is geen must of pré. Wij zoeken iemand die gemotiveerd is om te leren, dan
komt het goed. Wel betekend dit dat wij veel tijd in jouw zullen investeren. Daarom willen wij
uiteindelijk graag toewerken naar een vast dienstverband.
Interesse ?
Je sollicitatie met motivatie en C.V. kun je onder vermelding van “SOLLICITATIE
MEDEWERKER” richten aan: Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V., Postbus
276, 1440 AG te Purmerend, of per mail naar: sollicitatie@dwk-jansen.nl .

Website :
Email :

www.deurwaarderskantoorjansen.nl
sollicitatie@dwk-jansen.nl

