Vacature (aankomend) beschermingsbewindvoerder, 32-40 u p/w
Goes, 14-11-2018
Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor de financiële zorg van je eigen cliënten in de meest brede zin van het woord. Je beheert
dus zelfstandig een aantal dossiers. Je onderhoudt telefonisch, schriftelijk en e-mailcontact met je cliënten. Je betaalt
de vaste en incidentele lasten van je cliënten en je betaalt leefgeld aan hen uit. Je behandelt hun post. Je stelt
budgetplannen op, treft betalingsregelingen, regelt fiscale zaken, en legt rekening en verantwoording af aan de
rechtbank. Je onderhoudt contacten met instanties in een dossier, zoals bijvoorbeeld de rechtbank, maatschappelijke
dienstverleners, crediteuren en debiteuren, schuldeisers, en gemeentelijke instellingen. Je begeleidt je cliënten
uiteindelijk door naar de gemeente voor het aanvragen van schuldhulpverlening. Je gaat mee met de cliënt naar het
intakegesprek voor schuldhulpverlening. Je werkt nauw samen met de gemeente bij het realiseren van een succesvolle
schuldsanering.
Functie-eisen
 Je hebt een passend HBO diploma, of je hebt een passend MBO4 / HAVO / VWO diploma plus 2 jaar
aantoonbare werkervaring als (assistent) beschermingsbewindvoerder;
 Je bent in het bezit van rijbewijs B en een auto;
 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 Je hebt ervaring met de doelgroep;
 Je bent vasthoudend en je werkt planmatig en doelgericht. Je houdt de rode draad vast, ondanks de veel
voorkomende onverwachte situaties waarmee jouw cliënten je confronteren.
 Je kunt een positieve VOG (verklaring omtrent gedrag) overleggen en je hebt zelf geen financiële problemen.
Bedrijfsprofiel
De missie van Zeeuws Bewind luidt: “Zeeuws Bewind helpt mensen bij het verkrijgen van financiële stabiliteit, zodat dit
kan bijdragen aan innerlijke rust”. Deze missie is de leidraad van waaruit de bedrijfsprocessen zijn vorm gegeven.
Zeeuws Bewind voldoet aan de in Nederland gestelde wettelijke kwaliteitsnormen en is lid van de branchevereniging
BPBI. Meer informatie over Zeeuws Bewind vind je op: www.zeeuwsbewind.nl
Aanbod
Je krijgt een contract aangeboden van 7 maanden met een proeftijd van een maand. Je wordt opgeleid tot
beschermingsbewindvoerder, indien je dit nog niet bent. Je behaalt het erkende vakdiploma
beschermingsbewindvoerder. Het salaris is marktconform. Zeeuws Bewind kent een pensioenregeling. Aanvullend is er
een bonusregeling.
Reageren
Indien je denkt de juiste kandidaat te zijn dan kun je een brief met CV schrijven naar onderstaand adres. Uiteraard kun
je de brief met CV ook mailen naar info@zeeuwsbewind.nl
Zeeuws Bewind
T.a.v. Dhr. A. de Man MBA
Postbus 438
4460 AV Goes

* Passend HBO:
Accountancy, (International) Business Administration / Bedrijfsadministratie, Bedrijfskunde MER Financial
Services Management, Fiscaal Recht, Fiscaal Recht en Economie, Fiscale Economie, Hbo-rechten,Hogere
Juridische Opleiding, Lerarenopleiding 2e graad (Algemene) Economie, Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening, Management, Economie en Recht (MER), Sociaal-Pedagogische Hulpverlening, Sociaal
Pedagoog, Sociaal-Juridische Dienstverlening, Social Work
** Passend MBO4:
(Bedrijfs-)Administrateur / Bedrijfsadministratie,Commercieel medewerker bank- en
verzekeringswezen, Juridisch-administratief dienstverlener, Junior assistent-accountant, Medewerker
Human Resource Management (HRM), Sociaal-cultureel werker, Sociaal-maatschappelijk
dienstverlener, (Sociaal) Juridisch medewerker

