AAssistent Kundeservice

Har du bogholderimæssig erfaring og er du god til tysk?
Da en af vores kollegaer i Kundeservice har valgt at søge nye udfordringer uden for Midt Factoring
A/S søger vi en ny assistent til teamet. Med reference til Teamlederen i afdelingen skal du i
samarbejde med resten af afdelingen på 10 kollegaer indgå i løsningen af en række daglige
arbejdsopgaver inden for debitorbogholderi. Der er tale om en 37 timers stilling.

Hvad er dit ansvarsområde?
-

Registrering og indslusning af fakturaer
Telefonisk og skriftlig opfølgning på debitorer
Indgåelse af betalingsaftaler
Afklaring af kundehenvendelser
Behandling af indsigelser

Hvad forventer vi af dig?
-

At du har bogholderimæssig erfaring
At du er god til tysk og engelsk både i skrift og tale
At du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund
At du er serviceorienteret og ansvarsbevidst over for kunder og kollegaer
At du er fleksibel og har det godt med, at arbejdsdagen kan være præget af travlhed
Hvis du har kendskab til Aspect4, er det en fordel

Hvad kan du forvente af os?
-

Ansættelse i en virksomhed, som er en del af en stærk koncern
En grundig introduktion til opgaverne og huset, så du får gode forudsætninger for at kunne
levere god service internt og eksternt
Attraktive ansættelsesvilkår jf. Finanssektorens overenskomst
At vi har en god kantineordning
At vi har en god personaleforening
At vi har et godt fællesskab/sammenhold og prioriterer trivsel i virksomheden

Midt Factoring A/S er en dynamisk arbejdsplads, og huset er præget af et uformelt og åbent
arbejdsmiljø med en humoristisk tone, hvor der hersker stor passion og engagement, og hvor vi har
arbejdsglæde og kundens behov i fokus.
Tiltrædelse: 15. maj eller 1. juni 2021
Spørgsmål og ansøgning:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, eller du ønsker en uforpligtende drøftelse af dine muligheder, er
du velkommen til at kontakte HR Chef Lone Plagborg på telefon 51 26 12 67. Du er også velkommen
til at sende en ansøgning pr. mail til job@midtfactoring.dk.

Midt Factoring A/S indgår som et 100% ejet datterselskab af Groupe BPCE Factor, Frankrig
Groupe BPCE er den næststørste bankkoncern i Frankrig med 36 millioner kunder fordelt på to
netværk, Banque Populaire og Caisse d’Epargne.
På verdensplan er vi 100.000 medarbejdere i Groupe BPCE.
I Danmark er vi 60 medarbejdere i Midt Factoring A/S, som blev etableret i 1978, hvor
udgangspunktet var finansiering og finansielle serviceydelser. I 1986 introduceredes det første "fullservice"-koncept, som siden har dannet grundlaget for produkter og serviceydelser inden for
finansiering, debitoradministration, risikodækning og relaterede ydelser.
På vegne af vore kunder håndterer Midt Factoring A/S årligt et cash-flow på et to-cifret
milliardbeløb.
Se www.midtfactoring.dk for yderligere information

