
Econoom 

Fulltime positie - Amsterdam 

Bij Atradius is op de afdeling Dutch State Business een vacature ontstaan voor een Econoom. 

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.  

Economisch Onderzoek heeft binnen Atradius een brede rol, maar is organisatorisch ingebed 

in Atradius Dutch State Business, het succesvolle onderdeel van Atradius dat zich richt op het 

verstrekken van kredietverzekeringen aan Nederlandse exporteurs gedekt door de 

Nederlandse Staat.  

Economisch Onderzoek heeft binnen Atradius de verantwoordelijkheid voor de analyse van 

politieke en macro-economische ontwikkelingen die de kredietwaardigheid van overheden en 

bedrijven kunnen beïnvloeden. De analyses dienen als leidraad voor de besluitvorming ten 

aanzien van het landenbeleid van Atradius. 

In verband met uitbreiding van Economisch Onderzoek bestaat een vacature voor een 

algemeen econoom binnen Economisch Onderzoek.     

Functieomschrijving 

Voor de functie van algemeen econoom gelden de volgende verantwoordelijkheden:

• onderzoek naar politieke en macro-economische ontwikkelingen in voornamelijk 
opkomende markten en ontwikkelingslanden;

• adviseren ten aanzien van het landenrisico en landenbeleid;

• presentatie van het onderzoek in interne– en externe publicaties en voor verschillende 
fora in binnen– en buitenland. 

Functievereisten 

Voor de functie van (senior) econoom gelden de volgende eisen: 

• afgeronde universitaire studie algemene economie, kennis van kwantitatieve methoden is 
een pré;

• ten minste 3-5 jaar relevante werkervaring;

• sterk analytisch vermogen;

• uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, in het Nederlands en 
Engels;

• uitstekende presentatievaardigheden; en

• in staat onafhankelijk en in teams aan onderzoeksprojecten te werken met strakke 
tijdslijnen. 



 

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  

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met John Lorié, Senior Manager, 

telefoonnummer 020- 553 3079. 
 
Solliciteren doe je door per e-mail een korte motivatie inclusief cv op te sturen naar 

John.Lorié@atradius.com.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 
Office Location 

David Ricardostraat 1 

1066 JS Amsterdam 


