
                                                 
 

           KMO Credit Controller met affiniteit voor boekhouding    

     50% -  elke voormiddag  

     

Functie: Je staat in voor de accounts receivable van A-Z., dit houdt in:  

je contacteert onze klanten en streeft ernaar om tot een constructieve oplossing met hen te        
komen 
je volgt onze automatische facturatieprocedure op 
je staat in voor de verwerking en controle van de betalingen 
je analyseert het betalingsgedrag van klanten 
je zorgt voor de credit collections 
het up-to-date houden van het klantenbestand behoort tot je verantwoordelijkheden 
je bepaalt de toegestane limieten conform onze credit policy 
je bent verantwoordelijk voor de ordervrijgave 

Je komt terecht in een team van 4 collega’s en rapporteert aan de head of finance & 
administration. 

Profiel: Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring opgebouwd in een gelijkaardige 
functie. Je communiceert vlot in het Nederlands en kan een klant goed te woord staan in het 
Frans. Je bent zeer klantgericht zonder het belang van de onderneming uit het oog te 
verliezen. Je houdt van telefonische contacten, bent communicatief en denkt in oplossingen.  
Je werkt vlot in Excel, ervaring met een ERP pakket is een mooi pluspunt. Je werkt graag in 
teamverband. Tot slot woon je op maximaal 30 minuten reistijd van onze onderneming. 

Aanbod: We bieden je een deeltijds contract voor onbepaalde duur. We verwelkomen je in 
een sterk groeiende, innoverende organisatie waar ruimte is voor initiatieven. Je maakt deel 
uit van een dynamisch team en kan rekenen op een degelijke interne opleiding en 
ondersteuning van ervaren collega’s.  Onze appreciatie voor jouw talent blijkt uit een 
marktconform salaris, aangevuld met maaltijdcheques, ecocheques groeps- en 
hospitalisatieverzerking. Je werkt elke dag van 8u30 tot 12u30 en hebt 16 vakantiedagen. Je 
komt terecht in een omgeving met respect voor jouw work-life balance. 

Interesse? Bezorg snel jouw motivatie met CV: 

 Thercon NV - Angélique Claeys – Kontichsesteenweg 52 – 2630 Aartselaar 

 jobs@thercon.be 
 

 


