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CREDIT CONTROLLER
FUNCTIEOMSCHRIJVING

In de rol van Credit Controller beheer je een portefeuille met klanten en 
de debiteuren van de betreffende klanten. Je zorgt voor een optimale 
financiering, effectief debiteurenbeheer en bewaakt daarbij het risico 
voor BFS. De dienstverlening van BFS bestaat uit drie elementen; 
financiering, debiteurenbeheer en kredietverzekering. Als Credit 
Controller ben je verantwoordelijk voor het managen van deze drie 
elementen en daarnaast ben je proactief in de richting van onze klanten 
en waarborg je de klanttevredenheid. Samengevat ben je 
verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer, de dagdagelijkse 
financiering en de klanttevredenheid van onze klanten.

De werkdag van een Credit Controller ziet er als volgt uit; je begint de 
dag met een kop koffie of thee en leest je mail. Je haalt de door jouw 
klanten geüploade facturen het factoringsysteem binnen, optimaliseert 
de financiering van de klanten in jouw portefeuille en houdt daarbij 
rekening met het risico voor BFS. Daarnaast beantwoord je vragen van 
klanten en belt debiteuren om er voor te zorgen dat deze tijdig betalen. 
Voor 12.00 uur heb je de financiering klaargezet voor uitbetaling.  

Na de uitbetalingen is het tijd voor de lunch. Tijdens de lunch praat je bij 
met je collega’s, waarna je met een aantal collega’s naar buiten gaat voor 
een wandelingetje. Een proactieve houding is belangrijk in de rol van 
Credit Controller, klanttevredenheid staat centraal binnen BFS. Je hebt 
regelmatig contact met onze klanten en je bent dan ook het visitekaartje 
voor onze onderneming.



WAAR HOUD JIJ JE MEE BEZIG ALS 
CREDIT CONTROLLER
 Zorgdragen voor effectief en efficiënt
(krediet)beheer van je eigen klanten- en
debiteurenportefeuille
 Het aanvragen van
kredietverzekeringslimieten
 Op een commerciële manier telefonisch en
schriftelijk contact onderhouden met
debiteuren
 Relaties aangaan met klanten en
debiteuren en het onderhouden hiervan
 Het incasseren van de openstaande
facturen

JOUW PROFIEL 
Minimaal MBO-4-werk- en –denkniveau
 Enkele jaren relevante werkervaring als 
Credit Controller in de factoring branche of 
als incassomedewerker/
debiteurenbeheerder in de financiële 
branche of ervaring met klanten service is 
een pré
 Goede beheersing van de Nederlandse,  
Engelse en Franse taal. Aanvullende kennis 
van de Duitse, Italiaanse en/of Spaanse taal 
is een pré
 Een zelfstandige en proactieve 
werkhouding
 Een praktische en flexibele instelling - snel 
kunnen schakelen
 Stressbestendig
 Uitstekende communicatieve 
vaardigheden, zowel mondeling als 
schriftelijk

WAT BIEDEN WIJ JOU
 Een marktconform salaris, afhankelijk van
opleiding en ervaring
 Een fulltime arbeidsovereenkomst (40
uur) bij een snelgroeiende, internationale
organisatie
 Een gezellige werkplek in een kantoor op
een mooie locatie in Waalre
 Elke vrijdag een hapje en een drankje in
onze kantine om het weekend goed te
beginnen
 Het leukste Credit Control team van
Nederland

Denk jij dat jij de persoon bent die wij 
zoeken? Mooi! Mail ons dan je CV en 
motivatiebrief. 

Heb je eerst nog wat vragen? 
Neem dan contact op met Casper Schipper 
via 040-8100002.

GOED OM TE WETEN 
Bibby Financial Services is opgericht in 
1982, en is een onafhankelijke financiële 
dienstverlener voor het midden- en 
kleinbedrijf (MKB). Het is een 
internationaal opererende B2B 
financieringsmaatschappij. Met 40 
kantoren in Azië, Europa en Noord-
Amerika bedient BFS op dit moment ruim 
10.000 klanten wereldwijd. In 2017 werd 
door BFS 10 miljard euro aan facturen 
gefinancierd, actueel staan er facturen uit 
in ruim 100 landen. BFS heeft in 2012 de 
Nederlandse markt betreden en de 
vestiging in Nederland is in 2015 geopend.

      MEER WETEN?
U vindt meer informatie over ons 
bedrijf op 
www.bibbyfinancialservices.nl 




