
Vacature incassomedewerker team CJIB (overheid) 
 
Ben je opzoek naar een veelzijdige en uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid? Dan kun je 
bij Rijken Gerechtsdeurwaarders terecht!  
 
Wij zijn al bijna 50 jaar gespecialiseerd in het incasseren van openstaande vorderingen voor onder 
andere de overheid, ondernemers en particulieren. Ons kantoor is gevestigd in de binnenstad van 
Den Bosch. Met 28 mensen vormen wij het gezelligste kantoor van Den Bosch en omstreken!  
Het team waarin je werkzaam zal zijn behandelt vorderingen van het Centraal Justitieel 
Incassobureau (CJIB). Deze zaken ontvangen we met dwangbevel, we hoeven zodoende niet 
eerst een vonnis te halen. 
 
Wat zoeken wij?  
 
Ter versterking van ons team Overheid zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste 
incassomedewerker.  
 
Je gaat dossiers behandelen van A tot Z. Je hebt veel contact met verschillende partijen en zoekt 
samen naar de juiste oplossing. Daarnaast ga je ook dossiers klaarmaken voor beslagleggingen. 
Je dagindeling is heel afwisselend en biedt veel uitdaging. Na een inwerkperiode ga je ook andere 
medewerkers aansturen en coachen bij hun werkzaamheden.  
 
Het is voor ons belangrijk dat je veel initiatief neemt en verantwoordelijkheid toont. Je moet snel 
kunnen schakelen en stressbestendig zijn. Zelfstandig en gefocust werken is vanzelfsprekend 
maar anderzijds werk je ook graag in teamverband en voel je je verantwoordelijk voor het team.  
 
Wat bieden wij? 
We beiden je een uitdagende baan in een stabiele organisatie, met veel verantwoordelijkheid. We 
bieden een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en werkervaring.  
 
Functie-eisen: 
Wij streven ernaar om onze dossiers op een efficiënte manier te incasseren, hierin vinden wij het 
persoonlijk contact met ‘onze’ debiteuren erg belangrijk. Om de functie van incassomedewerker 
succesvol in te vullen, beschik je over de volgende kwalificaties en eigenschappen: 
 

- Afgeronde MBO niveau 4 of HBO opleiding, bij voorkeur een juridische opleiding; 
- Bij voorkeur werkervaring binnen een gerechtsdeurwaarderskantoor; 
- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; 
- Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit; 
- Je kunt bij indiensttreding een VOG overleggen; 
- Je hebt leidinggevende capaciteiten; 
- Je werkt planmatig, secuur en gestructureerd 

 
Je omschrijft jezelf als een leider en niet als een volger.  
 
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geworden, stuur dan je CV met motivatie naar 
de contactpersoon voor deze vacature: Jeanine Schoondermark, afdelingshoofd team CJIB: 
js@rijkendeurwaarders.nl   
 
Heb je vragen of wil je meer informatie dan kun je ook bellen naar: 073 – 691 81 80  

 


