Credimo NV, gevestigd te Asse, is specialist in het aanbieden van hypothecaire kredieten en
spaarverzekeringen. Wij zoeken een collega

SENIOR BEHEERDER HYPOTHEEKPORTEFEUILLE
Functie
Je staat in voor de volledige kwaliteitsvolle opvolging van een portefeuille hypothecaire kredieten.
In dit kader ziet jouw takenpakket er als volgt uit:
• Je staat in voor het initiëren, uitvoeren en opvolgen van invorderingsprocedures zoals loonafstand,
onroerend beslag, openbare verkopen, enz …
• Je neemt beslissingen in het kader van het beheer van de waarborgen o.a. vrijgave van onroerende
waarborgen, voorwaarden gedeeltelijke handlichting, pandwissel…
• Je hebt veelvuldige telefonische en schriftelijke contacten met debiteuren, werkgevers, advocaten,
notarissen, gerechtsdeurwaarders en alle andere betrokken partijen.
• Je zoekt, samen met onze klanten, op een creatieve manier naar oplossingen.
• Je staat in voor het voorbereiden van dossiers voor directie en kredietcomité.

Profiel
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma van master in de rechten of gelijkwaardig door ervaring.
Substantiële en relevante ervaring in de sector is zeker en vast een pluspunt: een goede, aan de
praktijk getoetste kennis van wetgeving en procedures.
Je bent stressbestendig en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in het
Nederlands als het Frans.
Je combineert bovendien een creatieve en analytische ingesteldheid met diplomatie en
onderhandelingstalent.
Je bent sociaalvaardig en werkt graag in team en in staat om zelfstandig tot een onafhankelijk en
gefundeerd standpunt te komen.

Aanbod
Bij Credimo kom je terecht in stabiele groeiende onderneming en kan je rekenen op de nodige
professionele en commerciële ondersteuning:
• een aangename professionele werkplek in een bedrijf met een familiaal karakter
• een interessante job met veel diversiteit binnen een dynamisch bedrijf
• een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen

Interesse? Bezorg je sollicitatiebrief met gedetailleerd C.V. aan Martine Lagrou, HR manager,
martine.lagrou@credimo.be
Credimo NV, Weversstraat 6-10 te 1730 Asse
Tel. 02 454 10 54

