Account Receivable Specialist
ALSO Nederland B.V.
Ben jij de Account Receivable Specialist die we zoeken?

Zie jij jouw toekomst in een internationale organisatie en wil je een verantwoordelijke functie vervullen op het gebied van
debiteurenadministratie? Op de backoffice van ALSO in Nijmegen, kom je te werken in een klein team op een informele
afdeling.
Je houdt je o.a. bezig met het:



Verzorgen van activiteiten gericht op het terug- en nabellen
van klanten








 Een energieke, assertieve persoonlijkheid
 Stressbestendigheid en doorzettingsvermogen
 Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal in woord en geschrift

Maken van betalingsafspraken
Automatische incasso’s uitvoeren

 Beheersing van een tweede vreemde taal wordt als een plus
aangemerkt

Uitsturen en opvolgen van kopiefacturen
Opvolgen van factuurklachten
Opschonen accounts (Unallocated Cash, credit notes)
Verzorgen van de dagelijkse verzending en opvolging

 Sterke communicatieve vaardigheden
 Is betrokken en is gericht op constructieve samenwerking
 Sterke computervaardigheid en kennis van financiële

van schriftelijke betalingsherinneringen, aanmaningen en

software (SAP)

ingebrekestellingen



Tijdig innen van debiteurensaldi alsmede het rapporteren van
de stand van zaken aan de Credit Controller




Meewerken bij het uitvoeren van maand-einde activiteiten
Ondersteunen Credit Controller

JE BESCHIKT OVER:

Wij bieden je:






Een zelfstandige fulltime baan
Goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris
Pensioenvoorziening
Prettige werksfeer in een professioneel, collegiaal en
gemotiveerd team

 Minimaal een afgeronde mbo-opleiding richting financiële
administratie

 Enige werkervaring in een vergelijkbare functie

ALSO Nederland is onderdeel van de ALSO Holding AG met vestigingen in 15 Europese landen.
Met een omzet van € 8,0 miljard is ALSO de nummer 3 IT-B2B Marketplace. Naast de sterke positie op domeinen als
IT, Telecommunicatie en Consumentenelektronica, beschikt ALSO over een unieke Cloud Marketplace die volledig in
eigen beheer is. ALSO brengt toegevoegde waarde in een veranderende IT-markt en
groeit hierdoor erg hard, waardoor we op zoek zijn naar nieuwe collega’s.
Wil je meer weten of direct solliciteren? Bel dan voor meer informatie of stuur een sollicitatiebrief met CV naar:
ALSO Nederland B.V. | t.a.v. Karin Goedemans | Postbus 110 | 6500 AC NIJMEGEN
E-mail: sollicitaties@also.com | 024 - 3333 250

