Voor ons team te Sint-Eloois-Vijve (Waregem)
zijn we op zoek naar een (m/v)

Jouw functie

CREDIT CONTROLLER

Je bent verantwoordelijk voor het volledige
proces van Credit Collection voor de klanten
in de jou toegewezen regio’s. l Je benadert de
klanten, zowel schriftelijk als telefonisch, voor
de opvolging van openstaande vorderingen,
inkomende betalingen en het versturen van
aanmaningen. l Je neemt de nodige beslissingen
over betalingsvoorwaarden. l Je beheert de
kredietlimieten en bent verantwoordelijk
voor de vrijgave van geblokkeerde orders. l Je
identificeert disputen en betwiste vorderingen
en geeft er het gepaste gevolg aan. l Je berekent
de commissie van onze buitenlandse agenten en
bent verantwoordelijk voor de administratieve
verwerking van de commerciële kortingen. l Je

rapporteert aan de Finance Director, maar werkt
nauw samen met jouw collega Credit Controller
en de afdeling sales.

Jouw profiel

Je behaalde een bachelordiploma in een
boekhoudkundige, financiële of administratieve
richting en hebt bij voorkeur een eerste ervaring
als Credit Controller. l Je bezit een goede kennis
van MS Office. Kennis van SAP is een troef. l Je
bent flexibel en kan zowel zelfstandig als in team
werken. l Je werkt klantgericht, nauwkeurig
en proactief. l Je communiceert vlot in het
Nederlands, het Frans en het Engels. Elke andere
taal is een plus.

Over het bedrijf

www.lutosa.com

Ons aanbod

Je kan rekenen op een competitief loonpakket
met tal van extralegale voordelen. l Lutosa
investeert in jouw persoonlijke ontwikkeling en
opleiding. l Je krijgt een grondige opleiding door
ervaren collega’s. l Je komt terecht in een bedrijf
waar waarden als collegialiteit, teamgeest en
openheid hoog in het vaandel gedragen worden.

Lutosa is een Belgisch bedrijf dat sinds meer dan 40 jaar actief is. Het stelt 1.000 medewerkers tewerk
in twee productie-eenheden die diepgevroren en gekoelde frieten, diepgevroren specialiteiten en
gedroogde aardappelvlokken fabriceren.
Via de 26 filialen en verkoopkantoren verspreid over de wereld exporteert Lutosa 94% van zijn producten
naar 136 landen.
We willen de wereld gewoon plezier laten beleven aan de aardappel in al zijn heerlijke vormen.

Interesse?

Stuur jouw kandidatuur met cv naar:
n.v. Lutosa-Plant Waregem,
Schoendalestraat 221,
8793 St.-Eloois-Vijve.

E-mail: HR-SEV@lutosa.com
Discretie verzekerd.

