
BEN JIJ DE ERVAREN, ANALYTISCHE, DESKUNDIGE EN NAUWKEURIGE 
AANPAKKER DIE ONS TEAM KOMT VERSTERKEN??

Specialist in creditmanagement

Coface in Nederland is onderdeel van de Coface Group in Parijs, 
de kredietverzekeraar met het grootste wereldwijde netwerk. Onze 
kredietverzekeringen beschermen bedrijven, wereldwijd, tegen het 
risico van niet-betaling van hun klanten. Met 4.300 medewerkers in 66 
landen verzekert en ondersteunt Coface Group bedrijven en zorgt voor 
transparantie en zekerheid. 

Voor de afdeling Enhanced Information Centre (EIC) zijn wij op zoek naar gemotiveerde 
en enthousiaste kandidaten voor de functie van: 

Meer informatie of direct 
reageren? 

YER 
Tom Coumans 
Managing Consultant Financial 
Institutions 
T: (+31) 6 29 23 91 61 
E: tomcoumans@yer.nl

MANAGER ENHANCED INFORMATION 
CENTRE (M/V)
fulltime
Jouw profiel:

Minimaal afgeronde HBO-opleiding 
in bedrijfseconomische of financië-
le richting.

Je hebt financieel en analytisch in-
zicht en hebt meerdere jaren rele-
vante werkervaring op het gebied 
van bedrijfsanalyse, turnaround, 
zekerheden en/of bijzonder beheer; 
een en ander gericht op kredietrisi-
co’s in het groot zakelijk of global 
segment. 

Je bent communicatief, hands-on, 
zelfstandig, besluitvaardig en re-
presentatief. 

Je hebt een goede kennis van de 
Nederlandse en Engelse taal in 
woord en geschrift.

Onze functie: 

Je geeft direct leiding aan een team 
senior analisten en indirect aan een 
team analisten gericht op het ver-
zamelen, analyseren en beoordelen 
van informatie over alle Nederland-
se debiteuren waarop Coface ex-
posure heeft. 

Je verzamelt, analyseert en be-
oordeelt de risico’s op Nederland-
se debiteuren met het hoogste of 
zwaarste risico, adviseert de risi-
co-acceptanten en werkt nauw sa-
men met bijzonder beheer. Je blijft 
up-to-date over ontwikkelingen in 
de wereldeconomie en specifieke 
sectoren en deelt kennis. Vanuit je 
contacten in de markt faciliteer en 
steun je commerciële processen 
gericht op groei.

Interesse in deze veelzijdige functie 
met voldoende ruimte voor ontwik-
keling en eigen initiatief én voldoe 
je aan het profiel?

Grijp deze kans en bepaal je eigen 
carrière!


