
 
 

Hét adres voor uw incasso- en executieopdrachten voor heel Nederland 
 

 
GEZOCHT: een (ervaren) incasso-/executiemedewerker (m/v) 

(fulltime) 

 

Zoek je een nieuwe uitdaging, ben je ambitieus, stressbestendig en kun je goed samenwerken 

met je collega’s?  

DAN ZOEKEN WIJ JOU !! 

 

Voor minimaal 32 uur per week is op ons mooie kantoor in het centrum van Doetinchem plaats 

voor een incasso-/executiemedewerker (m/v).   

 

Functie-eisen: 

In een klein maar hecht team van collega’s krijg je in deze functie te maken met een 

afwisselend takenpakket. Het incasseren van geldvorderingen en het nauwgezet toezien op de 

nakoming van betalingsregelingen staat centraal in je werkzaamheden. Daarbij heb je zowel 

schriftelijk als telefonisch contact met onze cliënten en hun schuldenaren, alsmede met 

derden, waaronder schuldhulpverlenende instanties. 

 

De collega die wij zoeken dient na een zorgvuldige inwerkperiode alle mogelijke 

werkzaamheden te verrichten met betrekking tot het incasso-traject. Je voert nieuwe zaken in, 

je behandelt in- en uitgaande post, je onderhoud contacten met opdrachtgevers en debiteuren, 

behandelt inkomende telefoon en email, en zal zelfstandig ambtelijke stukken (dagvaarding, 

derdenbeslag etc.) opstellen.  

 

Functie-eisen: Jij bent de persoon die we zoeken omdat je  

 Minimaal MBO-niveau 4 hebt 

 De Nederlandse taal goed beheerst, zowel mondeling als schriftelijk 

 een duizendpoot bent die goed in een team kan werken en stressbestendig is 

• Zorgvuldig en accuraat kunt werken  

Ervaring in een soortgelijke functie is een pré. Wij bieden een informele werksfeer in een 

modern kantoor met volop ontwikkelingsmogelijkheden, een marktconform salaris en goede 

arbeidsvoorwaarden; 

 

Spreekt deze functie jou aan? Dan zien wij jouw sollicitatie met belangstelling tegemoet! 

Meer weten over ons kantoor? Kijk dan verder op www.dwka.nl. Wil je meer weten over de 

functie, dan kun je contact opnemen met ons kantoor en vragen naar Patrick of Miriam, tel. 

0314-200023. Je sollicitatie, vergezeld van een c.v., kun je sturen naar Deurwaarderskantoor 

Achterhoek B.V., Postbus 272, 7001 AB  DOETINCHEM, of mailen naar info@dwka.nl. 

 


