
medewerker cel schuldhulpverlening 

Dyzo vzw is de structurele partner van de Vlaamse overheid voor advies en begeleiding van 

zelfstandigen in moeilijkheden en gefailleerden. Voor de cel schuldhulpverlening (budgetbeheer, 

budgetbegeleiding en gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers) in Brussel zoeken wij een  

medewerker om de werking van Dyzo te versterken. 

 

Functie 

Als medewerker van de cel schuldhulpverlening bied je vanuit de kantoren van Dyzo in Brussel 

ondersteuning aan ondernemers in moeilijkheden die in schuldhulpverlening zitten. 

Je takenpakket bestaat uit: 

- Het in kaart brengen van schulden en achterstanden van betalingen door contactname met 

schuldeisers (fiscus, sociaal verzekeringsfonds, boekhouder,…). 

- Het onderhandelen van afbetalingsplannen met schuldeisers en tussenpersonen 

(gerechtsdeurwaarders, incassokantoren, advocaten,…). 

- Administratieve ondersteuning van ondernemers in moeilijkheden. 

- Het verrichten van betalingen (opvolging afbetalingsplannen,…) via de derdenrekening van 

Dyzo vzw. 

- Onder regie van de adviseur van Dyzo schuldhulpverlening op maat aan ondernemers in 

moeilijkheden aanbieden: 

o Budgetbegeleiding 

o Budgetbeheer 

o Gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers 

De plaats van tewerkstelling is het hoofdkantoor in Brussel. Meer informatie over Dyzo en wat we 

doen? Bekijk zeker onze website eens: http://www.dyzo.be/  

 

Profiel 

Wij verwachten: 

- Een degelijke basisvorming (minimum Bachelor) of gelijkwaardig door ervaring. 

- Perfecte kennis van het Nederlands en goede kennis Frans. 

- Cijfermatig en analytisch inzicht. 

- Nauwkeurigheid en zin voor detail. 

- Een vlotte beheersing van excel en word. 

- Ervaring, kennis of bereidheid tot het opdoen van inzicht in een aantal juridische processen 

(beslagprocedure, procedure gerechtelijke reorganisatie,…). 

- Voortdurend streven naar kwaliteit in dienstverlening en verbetering van eigen competenties. 

- Interesse voor de ondernemerswereld. 

- Je pikt snel nieuwe materie op en kan op korte termijn dossiers autonoom beheren. 

http://www.dyzo.be/


 

Aanbod 

Wij bieden: 

- een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen (o.a. hospitalisatieverzekering, 

maaltijdcheques, …).  

- een grondige basisopleiding en ruimte voor permanente opleiding.  

- een dynamische werkgever met vele partners (Unizo, Liantis,…)  

Ons kantoor in Brussel is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 

Interesse? 

Stuur dan uw kandidatuur met CV en motivatiebrief naar olivier.delaere@dyzo.be of bezorg ze via de 

post bij: Dyzo vzw (t.a.v. Olivier Delaere (directeur), Willebroekkaai 37, 1000 Brussel). Alle 

kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld. 

mailto:olivier.delaere@dyzo.be

