Flamingo Pet Products is een Belgische leverancier van accessoires en snacks voor huisdieren. Al 45 jaar
trachten we huisdieren en hun baasjes dichter bij elkaar te brengen en hun leven aangenamer te maken. Met
ons assortiment van 8500 producten zijn we een sterke ‘one-stop’-leverancier voor onze klanten in 55 landen.
Om huisdieren en hun eigenaars te blijven boeien en tegemoet te komen aan de nieuwe noden van vandaag,
wordt het aanbod maandelijks vernieuwd.
Dankzij onze partners en de inzet van onze medewerkers groeit onze onderneming sterk.
Wil jij ook je schouders zetten onder een groeiende onderneming? Solliciteer dan vandaag nog!

Credit Controller / Debiteurenbeheerder
Als Credit Controller volg je betalingen en betalingsachterstanden op. Je sterke communicatieve skills helpen je bij het
beantwoorden van vragen over facturen en het beheren van dossiers voor dubieuze debiteuren. Daarnaast controleer je
geblokkeerde orders en analyseer je de kredietwaardigheid van klanten. Ook de domiciliëringsbestanden, SEPA-mandaten, limieten
en vervolledigen van nieuwe klantenfiches in het ERP-systeem behoren tot jouw takenpakket.

Jouw takenpakket
o Als Credit Controller zorg je voor een nauwkeurige identificatie en opvolging van de betalingen en de betalingsachterstanden.
o Je identificeert en dient de dossiers in voor dubieuze debiteuren bij de kredietverzekering en volgt deze dossiers ook verder op
volgens een vastgelegd stappenplan.
o Je staat in rechtstreeks contact met de klanten (debiteuren) en beantwoordt hun vragen over facturen en betalingen.
o Je werkt samen met de salesafdeling, factoringmaatschappij en boekhouding.
o Je maakt de domiciliëringbestanden op en zorgt voor de SEPA-mandaten.
o Je zorgt voor de dagelijkse controle van geblokkeerde orders en de toewijzing van de nog niet geboekte inkomende betalingen.
o Je voert controles uit op openstaande posten en doet de boekhoudkundige verwerking van betalingsverschillen.
o Je handelt geschillen af.
o Je analyseert de kredietwaardigheid van de verschillende klanten en stemt af met de collega’s van Sales.
o Je vraagt limieten aan een volgt deze op.
o Je controleert en vervolledigt data van nieuwe klantenfiches in het ERP-systeem.

Jouw profiel
o
o
o
o
o

Je beschikt over relevante werkervaring in de Credit Controlling.
Je behaalde een bachelor of gelijkwaardig door ervaring.
Je communiceert vlot in het Nederlands, Frans en Duits en hebt kennis van het Engels.
Het Microsoft Office-pakket kent nog weinig geheimen voor jou.
Je bent analytisch, accuraat, communicatief en assertief.
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Credit Controller / Debiteurenbeheerder
Ons aanbod
Bij Flamingo Pet Products kan je rekenen op:
o
o
o
o

Een leuke job met een gezonde dosis uitdaging en variatie in een groeiend internationaal bedrijf.
Een job van onbepaalde duur met flexibel uurrooster.
Een aangename en dynamische werkomgeving in de Kempen. Bovendien ligt je werkplaats in een filevrije omgeving aan de E313.
Een beloningspakket op maat van jouw ervaring en competenties met een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen (DKVhospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, groepsverzekering … ).
o 20 vrij te kiezen verlofdagen en bijkomend 6 ADV-dagen (39u/w).
o Een informele werksfeer met collega’s die je ondersteunen waar nodig.

Interesse?
Wil je graag ons team komen versterken? Dan kijken we alvast uit naar je motivatiebrief en cv. Mail deze vandaag nog naar
vacatures@flamingo.be.
Bij Flamingo Pet Products nv behandelen we je sollicitatie in alle discretie.
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