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IGEPA Nederland heeft zich sinds de oprichting in 2009 ontwikkeld tot een van de belangrijkste groothandels-
bedrijven voor grafische producten. Van oorsprong was IGEPA een groothandel in papier en karton. Door een 
strategie van gerichte overnames is IGEPA Nederland geëvolueerd tot een totaalleverancier van Paper & Print, 
Office, Visual Communication en Packaging. In Tiel staan dagelijks ruim 150 enthousiaste en gespecialiseerde 
medewerkers klaar om ervoor te zorgen dat alles achter de schermen perfect geregeld is. Zij dragen bij aan 
een gezonde bedrijfsvoering en aan de ontwikkeling van IGEPA Nederland. Betrokkenheid, betrouwbaarheid 
en nabijheid van de markt zijn voor ons de basis voor succesvolle en langdurige samenwerkingen.

JUNIOR MEDEWERKER DEBITEURENBEHEER 

Wil je werken binnen een snelgroeiend en dynamische organisatie? Heb je al een eerste (stage) ervaring als 
medewerker debiteurenbeheer? Dan is dit een gave volgende stap in jouw carrière!

Wat ga je doen?
Als debiteurenbeheerder ga je aan de slag op de afdeling Finance binnen ons bedrijf. Wij bieden je veel 
kansen, binnen deze afwisselende functie. Je bent iemand die graag wil meedenken in processen, 
daarnaast ben je onderzoekend en kritisch ingesteld.

 • Je bent verantwoordelijk voor debiteurenbeheer
 • Je bewaakt betalingsafspraken met klanten en neemt proactief contact op met debiteuren
 • Je bent verantwoordelijk voor het minimaliseren van debiteurensaldi met behoud van goede  
  klantrelaties, in samenwerking met onze afdeling verkoop
 • Je stelt rapportages op en verzorgt de voorbereiding en uitvoering van incasso’s

Wat vragen wij:
 • Je hebt een afgeronde financiële opleiding op mbo niveau
 • Je hebt een eerste ervaring in een vergelijkbare functie, kan ook stage zijn geweest  
 • Je wilt graag leren en blijven leren
 • Je bent enthousiast en flexibel en staat klaar om het vak écht te leren

Wat wij bieden:
 • Wij leren jou de fijne kneepjes van het vak
 • Wij bieden je alle kansen om te groeien en te ontwikkelen.
 • Je krijgt de mogelijkheid om aanvullende trainingen te volgen
 • Je mag meedenken met andere afdelingen en dat vragen wij ook aan je 

Een starters functie binnen een enthousiast en ambitieus team van mensen die jouw passie voor het vak 
delen. Voel je welkom bij Igepa!

Herken jij jezelf in deze rol en wil jij ons team versterken? 
Solliciteer dan door een motivatiebrief en je CV te mailen naar: evansoelen@igepa.nl


