
 

 

 

 

De Kluijver 

gerechtsdeurwaarders│juristen│incassospecialisten 
 

zoekt ter versterking van ons dynamisch ambtelijke team een 
 toegevoegd gerechtsdeurwaarder 

 
 

Zoek je een baan met veel vrijheid en afwisseling met de mogelijkheid jouw positiviteit in de 
praktijk te brengen: dan zijn wij op zoek naar jou!  
 

De Kluijver is een gerechtsdeurwaarderskantoor in Alphen aan den Rijn met een sociaal 
verantwoorde werkwijze (keurmerk SVI). We werken voor verschillende grote en kleine 
opdrachtgevers en bieden een landelijke dekking. Meer informatie is te vinden op 
www.dekluijver.nl  

 
Functie-inhoud toegevoegd gerechtsdeurwaarder:  
 
Je bent onderdeel van een dynamisch incassoteam. In deze functie krijg je te maken met een 
afwisselend takenpakket, en ben jij degene die écht het persoonlijke contact met debiteuren en 
derden weet te maken. Om de incassogedachte van het kantoor goed naar buiten te brengen ben je 
deels op kantoor, en deels buiten kantoor werkzaam. Voorts kun je thuis werken. De combinatie 

hiervan bepaal je grotendeels zelf.  
 
Het takenpakket bestaat bijvoorbeeld uit: 

- behandeling van diverse soorten dossiers en losse opdrachten; 

- uitvoeren en voorbereiden van alle denkbare ambtelijke werkzaamheden; 
- duizendpoot bij ambtelijke vraagstukken; 

- schakel tussen het kantoorwerk en straatwerk. 
 
Je hebt schriftelijk, telefonisch en persoonlijk contact met cliënten en hun schuldenaren en 
verschillende derden, waaronder schuldhulpverlenende instanties.  
 
Wij vragen: 

- een goede spreek- en schrijfvaardigheid; 

- een stressbestendige teamworker die de eigen verantwoordelijkheid binnen zijn grote 
werkvrijheid weet te nemen; 

- kennis van MS Office (Outlook, Word) is een pre; 
 
Wij bieden: 

- een interessante afwisselende werkomgeving met enthousiaste collega’s; 

- gevarieerde fulltime/deeltijd baan (maximaal 36 uur per week) met goede 

arbeidsvoorwaarden; 
- mogelijkheid voor (deels) thuiswerken;  
- kansen voor persoonlijke groei (denk aan opleidingen en cursussen). 

   
Spreekt deze functie jou aan? Dan zien wij jouw sollicitatie met belangstelling tegemoet!   
 

Geinteresseerd? 
Kijk dan eens verder op www.dekluijver.nl. Wil je meer weten over de functie, dan kun je contact 
opnemen met Femke de Wit of Bas Revelman de Vries, tel. 0172-422800. Je sollicitatie kun je het 
beste mailen naar fdwit@dekluijver.nl. 
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