Vi søker Compliance rådgiver inkasso
Boliginkasso er et selskap i vekst som søker etter en Compliance 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 Compliance rådgiver vil du jobbe operativt med hele inkassoprosessen. Ditt hovedansvar vil være å følge opp
at selskapets drift, leveranser og informasjonsforvaltning er i samsvar med de rammevilkår lovgiver, offentlige
myndigheter, foretakets styre og daglig leder til enhver tid stiller.

Du vil få en variert arbeidsdag og dine viktigste oppgaver vil være:
•
•
•
•
•
•
•

Videreutvikle og kvalitetssikre rutiner for den daglige driften
Jobbe operativt med inkassoprosessen
Ansvar for compliance i selskapet
Videreutvikle og forvalte vårt system for risikostyring og internkontroll
Planlegge, gjennomføre og dokumentere internkontroll og rapporteringsoppgaver
Ha løpende kontakt med skyldnere og offentlige instanser
Følge opp og forvalte saksporteføljer

Hvem er du?
•
•
•
•
•
•
•
•

En pådriver med en høy gjennomføringsevne som innehar inkassobevilling og gjerne har fullført en utdannelse
innen økonomi og/eller jus
Har høy kompetanse innen inkassofaget med høy faglig integritet i utførelsen av ditt arbeid.
Setter deg raskt inn i problemstillinger og ser løsninger
Er initiativrik og nytenkende
Er strukturert, selvstendig og kvalitetsbevisst
Har god systemforståelse og flink til å tilegne deg og anvende ny kunnskap og teknologi. Kjennskap til fagsystemet Predator er en fordel
Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Er selvgående, men opptatt av å bidra til at også laget lykkes

Vi tilbyr:
•
•
•
•

Et inkluderende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kolleger
Gode utviklingsmuligheter både faglig og personlig
Korte beslutningsveier med stor mulighet til å påvirke og være med å forme et selskap under
etablering
En spennende arbeidsplass i et selskap i vekst med stort potensiale

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 55.000 boliger.

