
 

Sales- & Marketingmedewerker bij Faircasso 
De incassosector creëert te veel nieuwe schulden, wat de schuldenproblematiek in Nederland alleen maar 

groter maakt. Daarom is Faircasso vijf jaar geleden gestart met een nieuwe visie op incasso, wij noemen dat 

‘Sociaal Verantwoord Incasseren’. Als enige social enterprise in de incassosector staan we voor een mega 

klus. De komende jaren staan in het teken van de markt veroveren en daarvoor hebben we een topper (jij 

dus) nodig die Faircasso hierbij gaat helpen.  

 

Je belangrijkste taken? 

• Proactief klanten bellen 

• Website en social media beheren 

• Marktverkenningen en marktonderzoek uitvoeren 

• Offertes opstellen 

• Klantenrelaties onderhouden 

• Diensten van het bedrijf promoten en onder de aandachtig brengen 

• Meedenken in productontwikkeling en innovatie 

• Meedenken in het marketing- en communicatieplan 

• Betrokken bij de uitvoer van reclame, promotie en organiseren van evenementen  

• Bewaken van huisstijl in alle communicatievormen  

• Naamsbekendheid uitbouwen 

• Kosten en het budget bewaken 

 

Dit alles doen we natuurlijk om iedereen te laten zien dat wij de meest sociale en duurzame incasso-

organisatie in Nederland zijn en de beste resultaten halen! Want wij willen onze opdrachtgevers helpen 

betalingsachterstanden van hun klanten te minimaliseren, vorderingen op de meest sociaal verantwoorde 

manier incasseren én consumenten met schulden helpen met duurzame oplossingen. 

 

Over jou 

Als jij onrecht ziet dan raakt het je en wil je iets doen! Je bent creatief, gaat tot het gaatje om je doelen te 

bereiken, maar nooit over de rug van andere mensen. In alles wat je doet vraag je je af of je hierin iemand 

of iets beter maakt. Verder heb je een ongeveer 4 jaar ervaring in een vergelijkbare functie, beschik je 

minimaal over een afgeronde mbo of hbo-opleiding in een commerciële richting en is je Nederlands en 

Engels uitmuntend.   

 

Oh ja… 

Het zou heel fijn zijn als je in de buurt woont van Rotterdam en fulltime beschikbaar bent. We zullen je ook 

vragen of je een paar uur in de week als vrijwilliger wilt meedraaien in het schuldhulpteam van Faircasso, 

dan snap je echt waarom we doen wat we doen! 

 

Jouw reactie  

Wil jij graag jouw skills inzetten voor de missie van Faircasso? Mail dan een motivatie filmpje en/of brief met 

je CV voor 31 januari 2020 aan Jaime Jorba Bos naar jaime@faircasso.nl. Als je vragen hebt kun je uiteraard 

ook mailen, of bellen naar 010 - 79 00 633. 
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