Wil jij consumenten helpen om van hun negatieve BKR-registratie af te komen? Als Jurist BKRregistraties werk je met een team van juristen en gelieerde advocaten. Je werkt binnen de
juridische afdeling van Dynamiet Nederland.
Het Dynamiet team bestaat uit ervaren deskundigen die gaan voor het leveren van de hoogste
kwaliteit aan haar cliënten. Een dynamische club jonge en commerciële juridische specialisten.
Over Dynamiet Nederland
Wij werken vanuit onze passie en missie: zoveel mogelijk consumenten afhelpen van
disproportionele BKR-registraties. Dynamiet is de grondlegger en marktleider in het verwijderen
van onrechtvaardige BKR-registraties. Kijk hiervoor op https://www.dynamietnederland.nl/overons.
Wat ga je doen?
Als Jurist BKR registraties behandel je zaken van consumenten die negatief geregistreerd staan
bij het Bureau krediet Registratie. Je licht kredietdossiers van consumenten door op procedurele
fouten – wij zien heel veel slordigheden bij banken – en je brengt met een beroep op de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het persoonlijke verhaal van onze cliënten
onder de aandacht bij kredietverstrekkers en dwingt ze tot het maken van een belangenafweging.
Jouw doel is het aanpassen of verwijderen van oude aantekeningen uit het BKR-register.
Wie zoeken we?
Jij bent een proactief persoon, accuraat, communicatief sterk en iemand die snel kan schakelen.
Je bent iemand die graag meedenkt, vooruit denkt en goed prioriteiten kan stellen. Je bent
analytisch sterk en weet oplossingsgericht te werk te gaan. En je weet als geen ander goed om te
gaan met vertrouwelijke informatie. Daarnaast houd jij je goed staande binnen een hectische
omgeving.
•
•
•
•
•

Je bent communicatief zeer vaardig.
Telefoongesprekken zet je naar je hand.
Je kunt 'out of the box' denken. Regels en voorwaarden weet je te buigen naar het
voordeel van je cliënt.
Je kunt snel schakelen. Het is voor jou geen probleem om met doelstellingen en targets
te werken.
Je bent WO afgestudeerd.

Wat bieden wij?
Natuurlijk een uitdagende, dynamische functie in een informele, professionele en groeiende
organisatie, waarbij veel vrijheid en alle ruimte is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Daarnaast krijg je een goed ‘juristen salaris’ waarin ook groei en bonus mogelijk is op basis van
ons transparante feedbackmodel.
•
•
•
•
•

Een salaris dat uiteraard past bij deze functie (afhankelijk van ervaring) met vaste
stappen na vier maanden, jaar, twee jaar en drie jaar
Doorgroeimogelijkheden: proces jurist en/of we maken een ontwikkelingsplan.
Na een inwerkperiode mag je zelf invulling geven aan jouw werktijden.
De mogelijkheid om thuis te kunnen werken;
Een laptop en telefoon van de zaak.

Contact
Als je interesse hebt, bel ons op of solliciteer via de solliciteren button. We bekijken graag of we
tot een match kunnen komen met elkaar.
Voor je eerste vragen kun je gewoon terecht bij de directeur van het bedrijf, Deepak Thakoerdien.
Bel gerust voor meer informatie op 06 - 361 439 47. Hij staat je graag te woord.
Sollicitaties of cv’s die door (tussenkomst van) Werving en Selectie bureaus worden ingediend,
worden niet geaccepteerd. Acquisitie in de breedste zin van het woord stellen wij niet op prijs.

