Vacature Inkomensbeoordelaar Ondernemers Aanvragen
20-32 uur per week, ingangsdatum zo spoedig mogelijk

Bedrijfsnaam:

Pentrax ( www.pentrax.nl)

Locatie:

Vestiging Nijmegen, Kerkenbos 1323

Bedrijfsprofiel:

Pentrax is een financiële dienstverlener, speciaal gericht op ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf. Wij bieden ondernemers en ondernemingen maatwerkoplossingen voor
(bedrijfs)hypotheken.
Vanaf 2016 richt Pentrax zich voornamelijk op inkomensbeoordelingen
voor ondernemers voor het verkrijgen van een hypotheek. Dat doen we vanuit 5 vestigingen. De
nevenvestigingen ondersteunen we maximaal vanuit het hoofdkantoor in Nijmegen.
Onze klanten bestaan uit ondernemers uit heel Nederland, maar ook banken,
hypotheekverstrekkers, hypotheekbemiddelaars en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Bedrijfscultuur:

Binnen Pentrax hechten we aan een informele werkomgeving en onderlinge betrokkenheid.

Functieomschrijving Inkomensbeoordelaar

In deze functie kun je de volgende werkzaamheden verwachten:
1. Je beoordeelt jaarrekeningen en aangiftes inkomstenbelasting voor
financieringsaanvragen en inkomensbeoordelingen.
2. Je stelt rapportages op.
3. Je onderhoudt telefonisch contact met klanten.

Functie-eisen:
•
•
•

•

Minimaal mbo 4-opleiding.
Minimaal mbo +-werk- en denkniveau.
Als je beschikt over het diploma Zakelijke Kredietverlening is dat een pre (of je kunt dit
diploma op korte termijn behalen).
Werkervaring in de financiële sector is een pre.

•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt boekhoudkundig en cijfermatig inzicht.
Je bent gedreven en resultaatgericht.
De Nederlandse taal beheers je uitstekend in woord en geschrift.
Je bent zorgvuldig in je afspraken, zowel met cliënten als met je collega’s.
Je bent stressbestendig en in staat zelfstandig en in teamverband te werken.
Bij voorkeur woon je de regio (Nijmegen en omstreken).
Je bent bereid relevante (vak)opleidingen te volgen.
Je hebt een klantgerichte, adviserende en op samenwerken gerichte houding.

Dienstverband

20 tot 32 uur per week (eventueel in de toekomst uit te bereiden, afhankelijk van de
werkdrukte ).
Je krijgt in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd met intentie voor verlenging.

Salaris:

Je salaris is marktconform, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Meer informatie:

Wil je meer informatie over deze vacature, dan kun je bellen met Angela Knaken van Pentrax,
telefoon: 024-7503463, of mailen naar info@pentrax.nl.
Meer informatie over Pentrax vind je op onze website: www.pentrax.nl

Solliciteren

Je kunt je sturen aan:
Pentrax
T.a.v. Angela Knaken
Postbus 6822
6503 GH Nijmegen
Of mailen naar: info@pentrax.nl

