Operationeel directeur Stichting Findien Bewind & Bugetbeheer
Wil jij ondernemen in een groeiende en snel veranderende markt? Ben jij intrinsiek gemotiveerd
bewindvoering te organiseren op een manier dat het de verwachtingen van klanten en rechters
overtreft? Geloof jij in de kracht van samenwerking en voel jij je uitgedaagd en comfortabel in een
eindverantwoordelijke functie?
Stichting Findien zoekt een operationeel directeur (24 uur/week)
Findien
Findien is een jonge, innovatieve organisatie voor bewindvoering en budgetbeheer. We doen dat op
basis van de overtuiging dat iedereen zo zelfstandig als mogelijk in staat zou moeten zijn, zijn eigen
financiën op orde te houden.
Wat ga je doen?
Je laat Findien groeien. Je leidt de organisatie op basis van heldere visie die overal in terugkomt. De
richting van de organisatie leg je vast in een jaarlijks plan met heldere en concrete doelstellingen. Je
zorgt ervoor dat je de (financiële) doelstellingen haalt in samenwerking en met plezier. Je legt
verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Je organiseert processen van de interne organisatie
efficiënt en effectief. Je geeft op een inspirerende en daadkrachtige wijze leiding aan het team
(momenteel ongeveer 5 FTE).
Waarom kiezen we jou?
Je werkt vanuit een intrinsieke en positieve motivatie aan het verbeteren van de leefsituatie en
zelfstandigheid van mensen in een financieel kwetsbare positie. Je bent zakelijk en ondernemend.
Met jouw ervaring ben je in staat je werkzaamheden zelf in te vullen en heeft de inhoud ervan geen
verrassingen meer voor je. Je bent een sterk in acquisitie en maakt beloften waar. Je bent een
uitstekend teammanager.
Harde functie eisen
HBO gediplomeerd en WO werk- en denkniveau aangevuld met een opleiding beschermingsbewind,
bewindvoerder WSNP, senior niveau; >10 jaar aantoonbare en passende managementervaring.
We bieden
Een eindverantwoordelijke functie in een organisatie vol kansen. Arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd voor 24 uur per week in schaal 12 (max. €5441,- bij fulltime). Onze CAO kent
verschillende andere voordelen zoals een individueel keuzebudget, waarin opgenomen het
vakantiegeld en de eindejaarsuitkering van 8,3%, en een loopbaanbudget. Pensioen is ondergebracht
bij het PFZW.
Lijkt deze functie je wat?
Neem contact op met de heer van Wijk, voorzitter Raad van Toezicht via 070-8500520. Ben je
enthousiast over de functie en denk je dat bovenstaande past? We ontvangen je brief, waaruit je
motivatie en geschiktheid duidelijk blijkt, en cv graag voor 22 februari 2019. Klik hier om te
solliciteren.

