
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Working at conTeyor is MAD. 

 

Werken bij conTeyor is MAD. MAD staat voor Making A Difference, en dat is 

wat elke conTeyor-collega elke dag doet. We maken allemaal een verschil. 

Voor onszelf, ons team en vooral voor de klant, omdat we allemaal 

bijdragen aan het leveren van die uitstekende service. 

conTeyor is een internationale speler in de ontwikkeling en levering van herbruikbare 

verpakkingsoplossingen voor delicate industriële onderdelen (voor 90% in de automobielsector). 

De organisatie ontwikkelt en produceert sinds 1995 gepatenteerde duurzame oplossingen in 

textiel, plastic en staal en is al meer dan 25 jaar marktleider in Europa. www.conteyor.com 

Ter versterking van de Finance afdeling in ons hoofdkantoor in Merelbeke zijn wij op zoek naar 

een dynamische en gedreven (M/V)  

CREDIT COLLECTION OFFICER  

 

JOUW ROL : Facturatie & Debiteurenbeheer  

 
• Als Credit collection Officer, werk je nauw samen met de Corporate Finance Manager om 

een stipte en efficiënte utivoering van het betalingsbeleid van de klanten te verzekeren. 

Jouw werk speelt een belangrijke rol bij het maximaliseren van de cash flow en het 

beperken van het kredietrisico.  

• In samenspraak met de Corporate Finance Manager, bewaak je de kredietlimieten en 

pas je die aan indien nodig.  

• Je zorgt ervoor dat de openstaande facturen bij onze klanten in West Europa betaald 

worden.  

• Telefonisch opvolgen van verschillende dossiers, beslissingen nemen over openstaande 

vorderingen en implementatie van een geschikte oplossing zijn enkele van je 

verantwoordelijkheden.  

• Je werkt nauw samen met de Customer Service dienst in Poland om de klantenfacturen 

op de juiste manier op te stellen en te versturen, rekening houdend met het proces dat 

eigen is aan elke klantenorganisatie.  

• Dagelijks verwerk je ook de betalingen in ons systeem.  

• De administratieve taken die bij deze functie horen, behoren tot je takenpakket.  

 

  

http://www.conteyor.com/


  

JOUW PROFIEL: Resultaatgericht -Administratief Aangelegd   
 

• Je beschikt over een bachelorsdiploma en/of kan een eerste werkervaring voorleggen als 

Credit Collector of als Call Agent.  

• Je hebt een analytische geest en een affiniteit voor cijfers.  

• Je spreekt vlot Nederlands en Engels. De kennis van Duits of Frans is een pluspunt. 

• Je bent een gedreven, resultaatgerichte persoon die gestructureerd en georganiseerd 

werkt.  

• Je communiceert assertief maar op een diplomatische en klantvriendelijke manier.  

• Jij bent een behulpzame collega die vlot in de omgang is.  

• Leergierig, flexibel ingesteld pas je je vlot aan nieuwe werkomgevingen en manieren van 

werken aan.  

• Je bent proactief, helpt graag je collega’s en je doet er alles aan om een goede 

samenwerking te behouden.  

 

 

 

 

 

Wat kan conTeyor je bieden?  

• Een unieke kans om te werken voor een internationaal, innovatief bedrijf dat 

hoogwaardige producten biedt en aanwezig is in 34 landen in Europa, de 

Verenigde Staten en Zuid-Amerika. 

• Een omgeving met een sterke bedrijfscultuur gebaseerd op vertrouwen, integriteit 

en respect voor het individu. 

• Een bedrijf dat duurzaamheid in het DNA heeft. 

• Een rol met internationale contacten in Europa.  

• Een prettige werkomgeving, fijne collegiale contacten waar plezier en een 

professioneel aanpak hand in hand gaan.  

• Na een inwerkingsperiode is er een mogelijkheid om home office te doen.  

• Een competitief verloningspakket en aantrekkelijke benefits zoals groeps-en 

hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en een bonus systeem.  

 

 

Excited? 
Word vandaag nog lid 

van ons team ! 

Stuur je CV naar  
Paola Bon, Talent Acquisition Manager 

via job@conteyor.com 
  

 

 


