
   

 

 
Vacature 
 

 

Senior Risk Manager (Special Risk Management), M/V     
  

Afdeling Risk Services – Kredietverzekering 

Voltijds – Antwerpen – Contract van onbepaalde duur -T2 (cat. 6) of T3 (cat. 7) volgens ervaring. 

 

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros 

Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan via 
strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van 
kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken 
tegen betalingsrisico’s verbonden aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius 
maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en 
een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld. Meer informatie vind je op www.atradius.be 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Binnen onze afdeling Risk - Underwriting, departement Special Risk Management BELUX, zijn uw 

voornaamste taken:  

• Een portefeuille van gevoelige bedrijven analyseren en opvolgen; 

• Beslissingen nemen over vragen van onze verzekeringnemers naar waarborgen, binnen uw 
riskmachtiging; 

• Als dusdanig instaan voor een goede inschatting van het risico en het beantwoorden van elke 
vraag die inherent met deze beslissingen samenhangt; 

• Een bevoorrechte relatie ontwikkelen met de bedrijven/debiteuren, de verzekerden en de 
commerciële afdeling; 

• Ondersteuning geven aan het team van kredietanalisten en bij uw correspondenten erkend 
worden als expert 

• Instaan voor het goede verloop van de ondersteunende taken die u worden toevertrouwd. 
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PROFIEL 

U bent nauwgezet, beschikt over een sterk analytisch vermogen en kunt knopen doorhakken in 
gevoelige dossiers. 
 
Een sterk vermogen om risico’s te herkennen en in te schatten, een resultaatgerichte instelling en 
klantenfocus zijn noodzakelijke eigenschappen om uw taken tot een goed einde te brengen.  
 
U genoot een hogere opleiding in de financiële sector, hebt affiniteit met analyse van bedrijven in 
moeilijkheden en idealiter hebt u reeds ervaring opgedaan als financieel analist/ kredietanalist bij een 
bank en/of een financiële instelling. 
 
Een goede beheersing van het Nederlands, Frans en Engels, zowel schriftelijk als mondeling, is een 
vereiste. Regelmatig zullen bedrijfsbezoeken binnen België moeten afgelegd worden. 
 
Wat biedt Atradius 

Een leuke en uitdagende werkplek: internationale dynamiek, transparante en informele werksfeer. 
We vinden het belangrijk onze mensen een omgeving te bieden waarin ze permanent persoonlijke 
groei kunnen realiseren. We bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden: een marktconform salaris, 
13e maand, variabele verloning, permanent ontwikkelingstraject, thuiswerk bespreekbaar, 
maaltijdcheques, … 

Contactpersoon en contactgegevens 

Aarzel niet om uw kandidatuur te bezorgen aan  yvan.leclercq@atradius.com (Senior Manager HR), met 
kopie aan wilfried.giner@atradius.com  (Senior Manager Special Risk Management) en 
kristel.vergauwen@atradius.com (Manager Risk Services). 
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