
Xolv is voor 
3 posities op zoek
naar de ‘x-factor’



Senior Account Manager
Fulltime positie

Xolv biedt kwalitatieve, maatgerichte oplossingen en diensten op het gebied van werkkapitaalfinanciering  

en in het bijzonder kredietverzekering. Het richt zich op risk- en creditmanagers en financieel directeuren van 

bedrijven die risico’s op non-betaling willen minimaliseren en creditmanagementprocessen binnen hun bedrijf 

willen optimaliseren. 

Door een transparante en onafhankelijk marktbenadering, door werkprocessen te vereenvoudigen en het werk uit handen 

te nemen van haar klanten, onderscheidt Xolv zich als intermediair tussen opdrachtgevers en verzekeringsmaatschappijen. 

Xolv is onderdeel van een sterke groep waarmee wij in staat zijn multinationaal opererende klanten te bedienen.

Xolv kent een platte en compacte organisatiestructuur met de spreekwoordelijke korte lijnen. Relaties hebben altijd een 

centraal aanspreekpunt, wat zorgt voor optimale aandacht en betrokkenheid. Xolv bestaat uit 14 enthousiaste medewerkers 

die zich samen richten op de ‘persoonlijke klik‘ met onze relaties. Xolv is marktleider op gebied van kredietverzekering en 

behoort tot de internationale Ecclesia Groep. Dat betekent dat we doen wat we beloven, dat we het onze relaties makkelijk 

willen maken en dat we ons verantwoordelijk voelen voor onze relaties.

Binnen Xolv is een vacature ontstaan voor een

Functieomschrijving

Als senior accountmanager ben je de bindende factor tussen onze relaties, onze netwerkpartners en de maatschappijen.  

Je verwerkt zelfstandig alle zaken met betrekking tot het aanvragen en wijzigen van kredietverzekeringen voor onze relaties. 

Je bent commercieel ingesteld en kan goed netwerken. Je weet wat belangrijk is voor de bedrijven die tot je klanten- 

portefeuille behoren. De risico’s die klanten lopen worden door jou herkend en je speelt daar zelfstandig op in. Uiteraard 

heb je goede communicatieve vaardigheden en voel jij je verantwoordelijk voor een optimale klantrelatie. Het kost je geen 

moeite om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Je doet wat je belooft.

Functievereisten

• Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week;

• HBO werk- en denkniveau;

• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

• Wft Basis, Schade Zakelijk. Indien niet in bezit bereid deze te halen;

• Aantoonbare ruime ervaring in een soortgelijke functie, gericht op de zakelijke markt;

• Een pré is ervaring en kennis van crm systemen, Word en Excel.

Wat biedt Xolv

• Een leuke en uitdagende plek om te werken: internationaal, dynamisch, transparant en informeel;

• Flexibel thuiswerken en vanuit kantoor, nadruk op veel klantbezoeken;

• We vinden het belangrijk onze mensen een omgeving te bieden waarin ze persoonlijke groei kunnen realiseren;

•  Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden: onder meer een marktconform salaris, 13e maand, variabele beloning, 

 Lease-auto en pensioen;

• Een baan in een enthousiast team, dat deel uitmaakt van een sterk groeiende onderneming met bedrijfsmatige relaties.

Contactpersoon

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jeroen Ottevanger via 06 53 73 44 24  

of stuur je sollicitatie naar jeroen@xolv.nl 

Een persoonlijkheidsonderzoek kan onderdeel uitmaken van onze sollicitatieprocedure.



mailto:jeroen@xolv.nl


Risk Manager
Fulltime positie

Xolv biedt kwalitatieve, maatgerichte oplossingen en diensten op het gebied van werkkapitaalfinanciering  

en in het bijzonder kredietverzekering. Het richt zich op risk- en creditmanagers en financieel directeuren van 

bedrijven die risico’s op non-betaling willen minimaliseren en creditmanagementprocessen binnen hun bedrijf 

willen optimaliseren. 

Door een transparante en onafhankelijk marktbenadering, door werkprocessen te vereenvoudigen en het werk uit handen 

te nemen van haar klanten, onderscheidt Xolv zich als intermediair tussen opdrachtgevers en verzekeringsmaatschappijen. 

Xolv is onderdeel van een sterke groep waarmee wij in staat zijn multinationaal opererende klanten te bedienen.

Xolv kent een platte en compacte organisatiestructuur met de spreekwoordelijke korte lijnen. Relaties hebben altijd een 

centraal aanspreekpunt, wat zorgt voor optimale aandacht en betrokkenheid. Xolv bestaat uit 14 enthousiaste medewerkers 

die zich samen richten op de ‘persoonlijke klik‘ met onze relaties. Xolv is marktleider op gebied van kredietverzekering en 

behoort tot de internationale Ecclesia Groep. Dat betekent dat we doen wat we beloven, dat we het onze relaties makkelijk 

willen maken en dat we ons verantwoordelijk voelen voor onze relaties.

Binnen Xolv is een vacature ontstaan voor een

Functieomschrijving

Voor ons riskmanagementteam zijn we op zoek naar een nieuwe collega voor de positie van Risk Manager. Als Risk Manager 

ondersteun je onze relaties bij het beheren van hun kredietrisico’s en ben je een sparringpartner van zowel de relatie als 

de verzekeraar. Je verzamelt en analyseert alle beschikbare informatie en zoekt samen met je commerciële collega’s naar 

de best mogelijke oplossing. Samen met de commerciële collega’s bezoek je onze (potentiële) klanten voor gedegen uitleg 

van aangeboden oplossingen. Als persoon vind je het prettig om een hoge mate van zelfstandigheid te hebben en deze 

zelfstandigheid ook uit te dragen in het nemen van uitdagende beslissingen en het zoeken naar creatieve oplossingen. 

Functievereisten

• Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week

• HBO werk- en denkniveau;

• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

• Wft Basis, Schade Zakelijk. Indien niet in bezit bereid deze te halen;

• Aantoonbare ruime ervaring in een soortgelijke functie, gericht op de zakelijke markt;

• Een pré is ervaring en kennis van crm systemen, Word en Excel.

Wat biedt Xolv

• 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: onder meer een marktconform salaris, 13e maand en pensioen;

•  Een baan in een enthousiast team, dat deel uitmaakt van een sterk groeiende onderneming met bedrijfsmatige relaties.

Contactpersoon

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jeroen Ottevanger via 06 53 73 44 24  

of stuur je sollicitatie naar jeroen@xolv.nl 

Een persoonlijkheidsonderzoek kan onderdeel uitmaken van onze sollicitatieprocedure.



mailto:jeroen@xolv.nl


Sales Manager
Fulltime positie

Xolv biedt kwalitatieve, maatgerichte oplossingen en diensten op het gebied van werkkapitaalfinanciering  

en in het bijzonder kredietverzekering. Het richt zich op risk- en creditmanagers en financieel directeuren van 

bedrijven die risico’s op non-betaling willen minimaliseren en creditmanagementprocessen binnen hun bedrijf 

willen optimaliseren. 

Door een transparante en onafhankelijk marktbenadering, door werkprocessen te vereenvoudigen en het werk uit handen 

te nemen van haar klanten, onderscheidt Xolv zich als intermediair tussen opdrachtgevers en verzekeringsmaatschappijen. 

Xolv is onderdeel van een sterke groep waarmee wij in staat zijn multinationaal opererende klanten te bedienen.

Xolv kent een platte en compacte organisatiestructuur met de spreekwoordelijke korte lijnen. Relaties hebben altijd een 

centraal aanspreekpunt, wat zorgt voor optimale aandacht en betrokkenheid. Xolv bestaat uit 14 enthousiaste medewerkers 

die zich samen richten op de ‘persoonlijke klik‘ met onze relaties. Xolv is marktleider op gebied van kredietverzekering en 

behoort tot de internationale Ecclesia Groep. Dat betekent dat we doen wat we beloven, dat we het onze relaties makkelijk 

willen maken en dat we ons verantwoordelijk voelen voor onze relaties.

Binnen Xolv is een vacature ontstaan voor een

Functieomschrijving

Als Sales Manager ben je verantwoordelijk voor het genereren van business bij nieuwe zakelijke klanten. Je gesprekspartners 

zijn dga’s, financiële managers (CFO/Controller/Hoofd administratie).

Het gaat hierbij om verkoop via zowel het directe kanaal als via netwerkpartners. Samen met het salesteam zorg je voor de 

uitvoering van het business- en activiteitenplan met als doel het verwerven van nieuwe relaties om de stevige groeiambities 

te realiseren. 

Je acquireert en onderhoudt contacten met (potentiële) relaties op diverse niveaus. Kortom je bent een netwerker pur sang. 

Je inventariseert en analyseert de kredietrisico’s en vertaalt deze naar een klantgerichte creditmanagementoplossing.

Voor een doelgerichte marktbewerking ben je volledig op de hoogte van de marktontwikkelingen en stem je hier jouw sales 

activiteiten op af. Je bent aanwezig bij lokale businessactiviteiten en bent het gezicht van Xolv. 

Functievereisten

• Afgeronde HBO- of WO-opleiding;

• Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week;

• Wft Basis, Schade Zakelijk. Indien niet in bezit, bereid deze te halen;

• Commerciële professional die producten weet te verkopen met overtuiging en gedrevenheid;

• Saleservaring b-to-b binnen de financiële dienstverlening is een must. Affiniteit met financiële dienstverlening is een pré;

• In staat tot het plannen, ontwikkelen en succesvol uitvoeren van een verkoopstrategie;

• Netwerker: heeft bij voorkeur een bestaand zakelijk netwerk;

• Beschikt over sterke onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht op hoog niveau, bedreven in het verkopen

 van oplossingen;

• Hands-on, sterke drive, self starter, energiek en resultaatgericht;

• Ondernemersmentaliteit, zelfstandige en zelfverzekerde persoonlijkheid;

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
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Wat biedt Xolv

• Een leuke en uitdagende plek om te werken: internationaal, dynamisch, transparant en informeel;

• Flexibel thuiswerken en vanuit kantoor, nadruk op veel prospectbezoeken;

• We vinden het belangrijk onze mensen een omgeving te bieden waarin ze persoonlijke groei kunnen realiseren;

• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden: onder meer een marktconform salaris, 13e maand, variabele beloning, lease-auto 

 en pensioen;

• Een baan in een enthousiast team, dat deel uitmaakt van een sterk groeiende onderneming met bedrijfsmatige relaties

Contactpersoon

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jeroen Ottevanger via 06 53 73 44 24  

of stuur je sollicitatie naar jeroen@xolv.nl 

Een persoonlijkheidsonderzoek kan onderdeel uitmaken van onze sollicitatieprocedure.
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