
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 CONTROLLER  

 

JOUW ROL : Debiteurenbeheer  

 
• Als Credit Controller werk je nauw samen met de Financial Manager om een stipte en 

efficiënte uitvoering van het betalingsbeleid van de klanten te verzekeren. Jouw werk 

speelt een belangrijke rol bij het maximaliseren van de omzet en het beperken van het 

kredietrisico.  

• In samenspraak met de Financial Manager, bewaak je de kredietlimieten en pas je die 

aan indien nodig.  

• Je onderhoudt contacten met de commerciële afdeling over kredietbeoordeling.  

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

Verenigde  Staten betaald worden en biedt oplossingen mbt betalingsproblemen.  

• Telefonisch opvolgen van verschillende dossiers, beslissingen nemen over openstaande 

vorderingen en implementatie van een geschikte oplossing zijn enkele van je 

verantwoordelijkheden.  

• Hiervoor sta je regelmatig in contact met andere departementen, zoals de customer 

service afdeling in Poland, die je de vragen van klanten ivm facturen doorspelen.  

 

  

http://www.conteyor.com/


  

JOUW PROFIEL: Oplossingsgericht & communicatief sterk  
 

• Voor deze job, zijn wij op zoek naar kandidaten die vlot communiceren in het Engels en 

Nederlands.  

• Daarnaast beschik je, bij voorkeur, over een eerste relevante werkervaring binnen credit 

control maar gemotiveerde schoolverlaters met een bachelorsdiploma(in een 

economische richting)komen in aanmerking.  

• Je bent een gedreven, oplossingsgerichte persoon die administratief sterk is, waardoor je 

alles nauwkeurig opvolgt en jezelf goed kan organiseren.  

• Je hebt graag telefonisch contact met klanten en je kan goed samenwerken met 

andere collega’s.  

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

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

werken.  

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

samenwerking te behouden.  

 

 

 

 

What kan conTeyor je bieden?  

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

Merelbeke, dat hoogwaardige producten biedt, en aanwezig is in 34 landen in 

Europa, de Verenigde Staten en Noord 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 prettige werkomgeving, fijne collegiale contacten waar plezier en een 

professioneel aanpak hand in hand gaan.  

• Vanaf de start krijg je naast een vast contract ook een aantrekkelijk 

salarispakket dat overeenkomt met jouw ervaring aangevuld 

met maaltijdcheques, ecocheques,  groeps- en hospitalisatieverzekering. 

• Je komt terecht in een  werkomgeving waar je 39.5 uren per week werkt en recht 

hebt op 12 adv-dagen op jaarbasis. Daarnaast kan je na een uitgebreide 

opleiding kiezen om 2 dagen van thuis te werken. 

 

 

 

Excited? 

Word vandaag nog lid 

van ons team ! 

Stuur je CV naar  
Paola Bon, Talent Acquisition Manager 

via job@conteyor.com 
  

 

 


