Functieprofiel
Intern accountmanager Zakelijk kredietverlening / Trade Finance
Datum : maart 2020

Intern Accountmanager:
Activiteiten:
• Het voorbereiden en uitwerken van MKB kredietaanvragen met behulp van financiële
software;
• Het aansturen, bewaken en controleren van het proces van de kredietaanvragen bij
relaties en geldverstrekkers;
• Terugkoppeling van de aanvragen en bevindingen aan de Credion adviseurs.
Profielschets:
• HBO/ WO werk- en denkniveau;
• Relevante opleidingen in zakelijke kredietverlening;
• Ervaring met analyseren en schrijven van zakelijke kredietaanvragen;
• Commerciële en relatiegerichte instelling;
• Accurate en gedreven persoonlijkheid.
De mogelijkheid wordt geboden om, bij interesse en gebleken geschiktheid van de
kandidaat, om de werkzaamheden uit te breiden met het, in samenwerkingsverband,
optuigen van een Trade Finance Desk.
Aanvullende profielschets voor de activiteiten ten behoeve van de Trade Finance Desk:
• Affiniteit met Trade Finance activiteiten en instrumenten;
• Kennis van de Incoterms;
• Gedegen vaktechnische kennis van de Engelse taal in woord en geschrift op het gebied
van Trade Finance, of de bereidheid deze kennis te verkrijgen;
• Enige kennis van oorsprongsdocumenten, internationale handelspolitiek, transport
modaliteiten en documenten.
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Credion Zuid- Limburg groeit! Kom jij ons team versterken?
Locatie: Zuid-Limburg: Elsloo-Brunssum

Credion Zuid-Limburg is een onderdeel van de landelijke keten Credion met haar MKB
financieringsspecialisten.
Sinds 2001 is Credion de autoriteit in het adviseren en realiseren van
financieringsoplossingen voor het MKB. Door toegang tot ruim 90 geldverstrekkers kunnen
verschillende financieringsoplossingen worden gerealiseerd, waardoor de wens van de klant
veel sneller op maat kan worden ingericht.
Voor de vestiging in Zuid- Limburg zijn we op zoek naar een intern accountmanager. Als
intern accountmanager ondersteun je de Credion adviseur bij complexe kredietaanvragen
waarbij je kennis met de dag gaat groeien en je verrast zult worden over de
financieringsoplossingen die er anno 2020 zijn. We ondersteunen je met ICT, service level
agreements met ruim 90 verschillende geldverstrekkers, interne opleidingen, landelijke
kennisdagen en on-the-job ondersteuningen door je eigen collega’s.
Daarnaast word je de kans geboden om actief bezig te zijn met Trade Finance advisering
middels een samenwerkingsverband.
Jij houdt van afwisseling, uitdaging en het contact met klanten maar schuwt ook niet het
serieuze analyse werk. Als intern Accountmanager ga jij tot het uiterste om onze klanten
maximaal te laten slagen. Aandacht voor de klant staat centraal.
Wat ga je doen?
•
Je analyseert bij prospects de kredietbehoefte en toetst de mogelijke oplossingen;
•
Je ondersteunt de Credion adviseur bij het realiseren van een Opdracht tot
dienstverlening.
•
Je zorgt ervoor dat je alle benodigde data van de klant ontvangt voor het uitwerken
van een volledig kredietaanvraag en werkt deze vervolgens uit.
•
Je beantwoordt binnenkomende telefoontjes van klanten, agendabeheer en beheer
van de workflow van de adviseur.
•
Je hebt contacten met de geldverstrekkers en zorgt ervoor dat zij optimaal
geïnformeerd zijn en blijven voor een optimale samenwerking.
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Wat zoeken wij in jou?
•
Je hebt een hbo werk- en denkniveau;
•
Je hebt interesse in MKB ondernemingen;
•
Je hebt ervaring in het analyseren en uitwerken van zakelijke financieringsaanvragen;
•
Je hebt enige ervaring in Trade Finance activiteiten;
•
Je bent leergierig, accuraat, gedreven en resultaatgericht;
•
Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;
•
Je bent administratief onderlegd, hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig;
•
Je bent flexibel en kunt goed schakelen tussen diverse werkzaamheden.
Wat bieden wij jou?
•
Een intensief inwerktraject gegeven door senior adviseurs en professionele trainers.
•
Trainingen op het gebied van zakelijk financieren & Trade Finance;
•
Permanente educatie vanuit een online leeromgeving;
•
Een enthousiast team binnen een ambitieus bedrijf die samenwerken om
doelstellingen te behalen;
•
Een snelgroeiende en succesvolle organisatie.
•
Een salaris passend bij jouw opleiding en werkervaring;
•
Kortom: wij bieden je de perfecte start of volgende stap in je carrière!
Kom jij bij ons werken?
Wil jij deze kans aangrijpen? Stuur dan je CV en motivatiebrief aan Marcel Janssen via
mailadres mjanssen@credion.nl. Marcel neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.
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