VACATURE BEWINDVOERDER
Bedrijfsprofiel
Unidos Bewindvoering is een bewindvoeringskantoor in Lent (bij Nijmegen). Unidos heeft als doelstelling om
mensen te ondersteunen en te begeleiden, die om welke reden dan ook, niet in staat zijn hun eigen
geldzaken te beheren. Wij hebben ruim 300 cliënten die vooral in Nijmegen of omgeving wonen. Voor meer
informatie kijk gerust op www.unidosbewindvoering.nl.
Bedrijfscultuur
Unidos is trots op haar 8 medewerkers. De cultuur is te omschrijven als informeel, persoonlijk en het
merendeel van het team bestaat uit mannen. Er wordt heel hard gewerkt bij ons en er wordt ook veel
gelachen. Af en toe hebben we een spontane borrel na een drukke werkweek. Wij werken vanuit de
gedachte dat we samen het werk doen, we helpen elkaar waar nodig, ongeacht onze functie. Samen staan
we voor onze cliënten en voor Unidos.
Wat ga je doen?
Je gaat het bewind uitvoeren zoals dat behoort en verricht de taken die daar bij horen. Dit houdt in dat je
de volledige verantwoordelijkheid draagt voor een dossier en zorgt dat alles klopt en compleet is.
Hiervoor is het nodig dat je een grondige probleemanalyse uitvoert, zodat je weet wat er moet gebeuren
en hoe onze cliënt het beste geholpen kan worden. Je onderhoudt waar nodig de contacten met de cliënt,
hulpverleners, instanties en de rechtbank. Je bent verder in staat te communiceren op de juiste wijze,
d.w.z. respectvol en aansluitend bij diegene die je tegenover je hebt.
Je krijgt ondersteuning van een assistent-bewindvoerder voor de uitvoering van de dagelijkse gang van
zaken, jij stuurt deze aan en bent verantwoordelijk voor de werkzaamheden die hij/zij uitvoert.
Wat moet jij kunnen/willen/hebben?
• Een relevant HBO- of MBO diploma. Kijk even of jouw opleiding hiertussen staat:
http://bit.ly/2ilSulX;
• Of twee jaar relevante werkervaring indien je een MBO opleiding hebt;
• je hebt minimaal één jaar ervaring als bewindvoerder;
• je hebt ervaring met schuldhulpverlening en weet hoe dit werkt;
• daarnaast ben je door de Rechtbank reeds benoembaar als bewindvoerder;
• je bent recht door zee richting collega’s en cliënten;
• je weet hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden;
• je excelleert onder tijdsdruk;
• je kan met weerstand om gaan;
• we werken met EOS, handig als je dat kan, maar is geen vereiste;
• we zoeken we een collega uit de nabije omgeving.
Wat hebben wij jou te bieden?
• 36 of 40 uur per week;
• start in overleg, bij voorkeur 1 augustus 2019;
• een salarisindicatie van € 2400 en € 2800 bruto per maand op fulltime basis, afhankelijk van
leeftijd en ervaring;
• een 7 maanden contract, met mogelijkheden voor verlenging;
• zit/sta werkplekken;
• zinvol werk en je levert een bijdrage aan het welzijn van onze cliënten.
Contact
Pas jij binnen het profiel en wil je graag solliciteren? Solliciteer dan via indeed:
https://www.indeedjobs.com/unidos-bewindvoering/jobs/8b4715227f403ad0e380. Stuur je ook een
motivatiebrief mee? Wij houden namelijk van gemotiveerde mensen. De vacature staat open tot en met

26 juni 2019. Kort na 26 juni nemen wij contact met je op. De gesprekken zullen plaatsvinden op 2 juli van
12.30 uur tot 17.30 uur.
Wij hebben een aantal harde eisen. Dat zijn de juiste opleiding (want dat zijn we verplicht), de
salarisindicatie moet je passen en je hebt een jaar ervaring als bewindvoerder. Voldoe je hier niet aan,
maar heb je wel interesse in een baan bij Unidos? We hebben ook een vacature voor assistentbewindvoerder, wellicht is dat iets voor jou?

