
 
 

Associate Underwriter (Zakelijk Acceptant) 
Fulltime positie - Amsterdam 
 
Bij Atradius is op de afdeling Risk Services NL (Underwriting) een vacature ontstaan voor een 
Zakelijk Acceptant (Associate Underwriter). Deze functie is een startersfunctie en afhankelijk 
van de persoonlijke ontwikkeling zijn er mogelijkheden tot doorgroei naar Underwriter functie 
(portefeuille beheerder). 
 
Onze organisatie 
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso 
via strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 
200 miljoen bedrijven wereldwijd. 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 die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten 
op krediet.  
 
De unit Risk Services NL kent drie afdelingen, Underwriting, Key Account Underwriting en 
Special Risk management (‘SRM’). Binnen de afdeling Underwriting worden debiteuren 
beoordeeld op kredietwaardigheid en dekkingsaanvragen behandeld ten behoeve van 
verzekerden. 
 
Functieomschrijving 
Als Associate Underwriter ben je verantwoordelijk voor het beoordelen en afhandelen van 
kredietrisico's en het vervolgens periodiek controleren van bedrijven waar risico’s op zijn 
geaccepteerd. De beoordeling wordt gedaan op basis van variërende elementen maar met 
vrijwel altijd een bedrijfseconomische onderbouwing. Je bent zelf verantwoordelijk voor het 
verkrijgen van de juiste en volledige informatie. Verder ben je op de hoogte van 
marktontwikkelingen en laat je dit samen met het belang van de klant meewegen in je 
beslissing. Je bent een gesprekspartner voor klanten en de te beoordelen bedrijven en je 
onderbouwt de door jouw genomen beslissingen met alle betrokken partijen. 
 
Als Associate Underwriter werk je met een eigen machtiging waar binnen je voor een aan de 
Small Buyer Unit (SBU) toegewezen groep bedrijven zelfstandig de voortgang en risico’s 
bewaakt. 
 
Functievereisten 
• Financieel en analytisch inzicht;  
• Communicatief sterk; 
• Vaardig in de Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling; 
• Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;  
• Team player;  
• Representatief;  
• Stressbestendig en nauwkeurig;  
• Resultaatgericht;   
• Voor deze functie is een HBO werk- en denkniveau vereist. 
 
Wij zoeken iemand (young professional)  die enthousiast is, graag wil leren en deel uit wil 
maken van ons team. 
 



 

Wat biedt Atradius 
• Een leuke en uitdagende plek om te werken: internationaal, dynamisch, transparant en 

informeel; 
• We vinden het belangrijk onze mensen een omgeving te bieden waarin ze persoonlijke 

groei kunnen realiseren; 
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden: marktconform salaris, 13e maand, variabele beloning, 

pensioen, etc. 
 
Contactpersoon  
Solliciteren doe je door per e-mail een korte motivatie inclusief cv op te sturen naar 
victor.den.ouden@atradius.com.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
Office Location 
David Ricardostraat 1 
1066 JS Amsterdam 


