zoekt
Debiteurenbeheerder
(24-40 uur)
Wie zijn wij?
Studeer jij binnenkort af of heb je de afgelopen 5 jaar een hbo-diploma gehaald? Kom werken
als Debiteurenbeheerder op ons kantoor met prachtig uitzicht in Amsterdam! Jij krijgt veel
vrijheid, flexibele werktijden en kan je werk zelf indelen. Zo creëer jij jouw ideale baan!
Als Debiteurenbeheerder ben jij verantwoordelijk voor de gehele afwikkeling van betalingen. Jij
zorgt voor alle administratie rondom het proces: van een nieuwe klant toevoegen tot aan de
betaling van een factuur. (Je bent niet verantwoordelijk voor de facturatie zelf!) Je bent goed
met Excel, financiële administratie en kan zelfstandig aan de slag met ons boekhoudsysteem.
Jij ziet welk werk je kan oppakken en vindt daar je eigen weg in. Ook deins je niet terug voor
een lastig telefoongesprek, je durft je mannetje te staan als het gaat om het treffen van
bijvoorbeeld betalingsregelingen met klanten. Daarnaast op zoek naar veel diversiteit? Dan zit
je bij Energyhouse goed! Jij zorgt namelijk ook voor het verbeteren van onze processen.
Dit is een ideale eerste of tweede baan voor een gedreven jonge starter, want ruimte om door
te groeien is er zeker! We worden enthousiast van mensen met ambitie en bieden jou dan ook
de kans om je te ontwikkelen tot Financieel Expert en op termijn zelfs nog veel hoger.
Wat neem je mee?
Volgens vaste procedures houd jij je bezig met het schriftelijk of telefonisch manen van
klanten. Je verstuurt herinneringen en aanmaningen en treft eventueel betalingsregelingen.
Waar nodig schakel je het incassobureau in en zorg je voor de verdere afwikkeling van
kantendossiers door het verrichten van bijkomende administratieve werkzaamheden.
Wat beiden wij;
•
•
•
•

Contract 24-40 uur, het is dan ook goed te combineren met afstuderen;
Je begint met een 8 maanden contract en heb zicht op een vast contact;
Aantrekkelijke Energyhouse-arbeidsvoorwaarden;
Mooi kantoor, met 13 leuke collega’s en een heerlijk uitzicht. Regelmatige
stoelmassages, vitamine D lampen en sta/zit-bureaus. Tafelvoetbal en een
vrijdagmiddagborrel met collega’s.

Je komt terecht bij een jonge, onafhankelijke en duurzame energieleverancier voor de
zakelijke markt in Nederland. Energyhouse koopt elektriciteit en gas rechtstreeks in bij de
bron. Dit wordt zonder prijsopdrijvende tussenschakels geleverd aan de klant. Onze missie: de
energiemarkt eerlijker en transparanter maken en bij klanten de zorgen wegnemen als het
gaat om het regelen van hun energiehuishouding.
Klinkt dit jou als muziek in de oren en heb je zin om aan de slag te gaan bij een jong en
ambitieus bedrijf? Twijfel dan niet en neem contact op met David Meijer:
d.meijer@energyhouse.com.

En verder:
Een inspirerende, ondernemende en ambitieuze werkomgeving met veel ruimte voor initiatief
en goede ideeën. We bieden jou een gevarieerde baan van 32-40 uur per week. Jouw werk en
talent levert een belangrijke bijdrage aan ons snelgroeiende bedrijf! Het salarispakket is
afhankelijk van leeftijd en kennis & ervaring, maar zeker marktconform
Interesse?
Ben je geïnteresseerd om ons team te komen versterken? Mail je CV met motivatie ovv
‘Medewerker Finance & Administration’ naar info@energyhouse.nl. Heb je nog vragen, dan kun
je ze stellen aan David Meijer (020 308 1250). Wij kijken er naar uit om je te ontmoeten!
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

