Vi søker rådgiver inkasso
Boliginkasso er et selskap i vekst som nå søker etter en rådgiver for å styrke teamet.
Vil du være med i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag?
Hos oss vil du få mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og samarbeide med engasjerte kollegaer. Som
rådgiver vil du jobbe operativt med hele inkassoprosessen. Hovedansvar for rollen er
saksbehandling og å finne gode løsninger for alle parter i prosessen.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å:
•
•
•
•
•

Ha løpende kontakt med skyldnere og offentlige instanser
Medvirke til gode løsninger ved inndrivelse av utestående fordringer
Følge opp og forvalte saksporteføljer
Vurdere og følge opp rettslige skritt
Rådgivende rolle mot kundene

Vi søker deg som:
•
•
•
•
•
•
•
•

Er initiativrik og ser løsninger fremfor problemer
Har erfaring som rådgiver og har jobbet med inkasso over en lengre periode
Innehar inkassobevilling og har minimum ett års økonomisk utdannelse
Bør ha god kjennskap og forståelse for alle rettslige prosesser
Har erfaring fra pantekrav
Er effektiv uten at det går på bekostning av å være nøyaktig
Har god systemforståelse og kjennskap til fagsystemet Predator er en fordel
Har gode kommunikasjonsevner og et godt muntlig og skriftlig språk

Vi tilbyr:
•
•
•

Et inkluderende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kolleger
Gode utviklingsmuligheter både faglig og personlig
Mulighet til å påvirke og være med å forme et selskap under etablering

Arbeidsplassen vil være lokalisert i Drammen sentrum i kontorfellesskap med
Nedre Buskerud Boligbyggelag og deres datterselskaper.

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med
Anita Kjærstad på telefon 941 50 851.
Stilling:
Søknadsfrist:

Fast
Snarest

SØKNAD OG CV SENDES:
anita@boliginkasso.no

OM OSS
Boliginkasso AS ble etablert i 2017 av NBBO og BORI BBL.
Vi er spesialisert innen innkreving av felleskostnader
for boligselskap og vi leverer løsninger som ivaretar
boligbyggelagenes innkrevingsfunksjon for boligselskapene.
Våre kunder forvalter i dag over 40.000 boliger.

