Stichting Kompas
voor zorg en dienstverlening
VACATURE Bewindvoerder
De Stichting Kompas voor Zorg en Dienstverlening zoekt een Beschermingsbewindvoerder voor 24
uur in de week. De werktijden zijn flexibel in te delen, aanwezigheid op vrijdag is gewenst.
De organisatie
De Stichting Kompas voor Zorg en Dienstverlening is een kleine organisatie zonder winstoogmerk.
Doelstelling van de stichting is zelfredzaamheid te stimuleren waar dat mogelijk is en klanten
financiële verantwoordelijkheden te geven die ze aankunnen.
Op dit moment heeft Kompas circa 220 klanten. Dit aantal neemt geleidelijk toe. Er werken op dit
moment 3 bewindvoerders bij Kompas. Zij werken in Houten en Amersfoort. Daarnaast is er een
administratieve ondersteuner. Er zijn mogelijkheden om thuis te werken, mits in de omgeving van
Utrecht.
Taken
- Financiën: budgettering, aanvragen voorzieningen, bewaken inkomsten en uitgaven.
- Klantcontact: telefonisch spreekuur en vervanging van collega’s daarbij, jaarlijks klantbezoek.
- Administratie: betalingen, behandelen van post, opbouwen van dossiers.
- Overheadtaken: secretariaat bestuur, audit branchevereniging, btw-boekhouding, verzekeringen.
Eigenschappen
- Je hebt affiniteit met de doelgroep.
- Je denkt bedrijfsmatig, als ondernemer.
- Je kunt zelfstandig werken en hebt een pro-actieve houding.
- Vanzelfsprekend ben je betrouwbaar en integer, verantwoordelijk en nauwgezet.
- Je bent assertief en kordaat, in staat de confrontatie aan te gaan met de doelgroep.
- Je bent stressbestendig (drukte in pieken).
- Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift ?
Vaardigheden
- Je gaat makkelijk met computers om, kunt officeprogramma’s gebruiken (kennis van Access is
een pre), hebt bij voorkeur kennis van OnView en bent in staat om pakketten voor
internetbankieren aan te leren.
- Je bent in staat om moeilijke (telefoon)gesprekken te voeren.
- Je hebt het zelfvertrouwen om mensen aan te spreken op hun gedrag en keuzes, kunt daar
consequenties aan verbinden en grenzen bewaken.
Opleidingseisen
- Werk- en denkniveau minimaal HBO.
- Relevante passende opleiding (zie eventueel hier voor welke opleidingen passend zijn) of
minimaal twee jaar werkervaring als bewindvoerder.
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Salariëring
Het salaris is afhankelijk van ervaring en achtergrond van de kandidaat en wordt onder andere
gekoppeld aan het aantal klanten. Ter indicatie, het salaris van een fulltime ervaren bewindvoerder
met een klantenbestand van circa 80 klanten ligt tussen 2800 en 3200 euro bruto per maand. De
aanlooptijd tot dit salaris zal tussen twee en vijf jaar liggen.
Reactie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en de mogelijkheden bij de Stichting Kompas voor Zorg en
Dienstverlening dan kunt je je sollicitatiebrief richten aan:
Info@stkompas.org
Als je graag telefonisch contact wil, kun je een mail sturen naar info@stkompas.org en dan bellen we
je terug.
Jouw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 6 september 2019. Gesprekken zullen
plaatsvinden in de tweede helft van september.
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