Taxateur sieraden Pandhuis
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Daar waar burgers (snel) geld nodig hebben en niet terecht kunnen voor een reguliere lening, kunnen
zij bij het Pandhuis terecht voor een lening tegen een onderpand van goud, zilver of diamant. Zij krijgen
direct contant geld mee en grotere bedragen worden op de rekening van de klant gestort.
Een half jaar na de verstrekking haalt de burger het sieraad weer op en betaalt, naast de beleensom,
ook een vergoeding voor het bewaren
Wat ga je doen?
Voor het Pandhuis zijn we op zoek naar een taxateur. Als taxateur bepaal je de waarde van de beleende
materialen. Door te kijken naar de gehaltes van materialen, en de kwaliteit van een sieraad van goud,
zilver of diamant te bepalen, bied je een beleenbedrag (een percentage van de marktwaarde).
Je houdt je bezig met het executieproces van vervallen ’panden’ (dat zijn de beleende stukken waarvan
de vergoeding niet op tijd is betaald) en maakt niet opgehaalde sieraden klaar voor sloop en verkoop.
Daarnaast verricht je diverse administratieve taken. Hierbij moet je denken aan het invoeren van de
beleende materialen in de systemen, het schriftelijk vernieuwen van overeenkomsten en de correspondentie aan de klanten over hun beleende materialen.
Wat vragen wij?
Je hebt kennis van, interesse in en een ruime ervaring met de verwerking, vervaardiging of verkoop van
sieraden. Werken in een team en het samenwerken met verschillende collega’s gaat jou goed af. Je
hebt een klantvriendelijk houding en kan goed met diverse doelgroepen omgaan. Je hebt een goede
beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk).
Ook beschik je over:
•
een afgerond mbo diploma Edelsmid of Juwelier;
•
3 jaar werkervaring in de verkoop, vervaardiging of taxatie van sieraden.
Wil je weten wat het Pandhuis jou te bieden heeft? Lees meer op www.WerkenvoorDenHaag.nl
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