
 
 

Export Credit Analist/ Underwriter 
Fulltime positie - Amsterdam 
 
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie binnen een internationale organisatie? Dan is 
Atradius op zoek naar jou! Bij Atradius is op de afdeling Dutch State Business een vacature 
ontstaan voor een Export Credit Analist. 

Atradius Dutch State Business (ADSB) biedt namens de Nederlandse Staat verzekerings- en 
garantieproducten bij het zakendoen in het buitenland aan Nederlandse leveranciers van 
kapitaalgoederen of diensten en aannemingsbedrijven. ADSB is een eigen entiteit en maakt 
onderdeel uit van Atradius, wereldwijd een van de leidende kredietverzekeraars. 

Kredietverzekering namens de Staat heeft over het algemeen betrekking op exporttransacties 
met een lange krediettermijn of uitvoeringsduur, waarbij de afnemer gevestigd is in een 
opkomende markt. Het betreft de export van kapitaalgoederen zoals machines en 
transportmiddelen (bijvoorbeeld schepen) of de uitvoering van diensten of 
aannemingswerken in het buitenland. Voor deze transacties wordt vaak aan de afnemer een 
door de Staat gegarandeerde financiering aangeboden door een financiële instelling.  

Onze afdeling helpt ondernemingen bij het verkrijgen van exportorders en het structureren 
van de best mogelijke financiering hiervan. We hebben drie teams die zijn gericht op de 
acceptatie van betalingsrisico’s die aan die exportorders zijn verbonden. Binnen deze teams 
houden we ons bezig met het behandelen van verzekeringsaanvragen, zowel van Nederlandse 
exporteurs als van eventueel bij de transactie betrokken financiële instellingen. 
 
Functieomschrijving 
Als Export Credit Analist / Underwriter behandel je op zelfstandige wijze 
verzekeringsaanvragen voor exporttransacties van jouw klanten. Naast de relationele kant 
van de functie zijn de werkzaamheden inhoudelijk gericht en complex.  
Je belangrijkste taken bestaan uit het onderhouden van contacten met klanten en de 
Nederlandse Staat, het beoordelen van de betalingsrisico’s van exporttransacties , het 
schrijven van adviezen en het opmaken van verzekeringsdocumentatie. Tevens zal je op de 
hoogte moeten blijven van belangrijke ontwikkelingen bij je klanten. Je bent de 
gesprekspartner / adviseur van exporteurs, je adviseert en informeert hen op proactieve wijze 
en assisteert hen bij het structureren van transacties. Exportfinanciering en 
exportkredietverzekering zijn dynamische producten, daarom wordt er ook verwacht dat je 
meedenkt en meewerkt aan productontwikkeling en productvernieuwing. Daarmee lever je 
een bijdrage aan de overige doelstellingen van de afdeling Dutch State Business. 

In deze functie bestaan je belangrijkste taken uit: 

• Het onderhouden van contacten met je klanten en de Nederlandse Staat; 
• Het verkrijgen van informatie voor het acceptatietraject en het inhoudelijk beoordelen van 

projecten (o.a. bestaande uit de beoordeling van debiteuren, banken en exporteurs, 
cashflow analyses, contractstructuur etc.); 

• Het schrijven van adviezen over deze transacties / projecten;  
• Het meedenken en adviseren van klanten om de best mogelijke financiering van projecten 

mogelijk te maken; 
• Het opmaken van de verzekeringsdocumentatie. 



 

 
Functievereisten 
• De kandidaat die wij zoeken heeft een WO werk- en denkniveau en ten minste 3 jaar 

werkervaring in een gelijksoortige functie;  
• Cijfermatig inzicht evenals een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

in het Nederlands en het Engels zijn onontbeerlijk;  
• Bij voorkeur heeft de kandidaat ervaring met financiële analyse, debiteurenbeoordeling en 

relatiebeheer;  
• Klantgerichtheid, enthousiasme en een kritische blik zijn eigenschappen die bij jou passen. 
 
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.  
 
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; 
• We hebben aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden: marktconform salaris, 13e maand, 

variabele beloning, goede pensioenregeling, etc. 
 
Contactpersoon  
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Nicole Starmans, Sr. HR 
Business Partner, Human Resources. 
 
Solliciteren doe je door per e-mail een korte motivatie inclusief cv op te sturen naar 
jobsnl@atradius.com.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 


