Vacature bewindvoerder beschermingsbewind
Wat zoeken we?
Voor onze organisatie zijn we op zoek naar een pro-actieve en enthousiaste bewindvoerder,
het liefst met enige ervaring op het gebied van inkomensbeheer en/of beschermingsbewind.
28 uur per week, standplaats Coevorden

Wat ga je doen?
Als bewindvoerder treedt je op als belangbehartiger en wettelijke vertegenwoordiger van de
cliënt. Een aantal taken van een beschermingsbewindvoerder zijn het afnemen van
intakegesprekken, het beoordelen van de financiële positie, het beheren van alle financiën
en het afleggen van verantwoording aan de rechtbank. Daarnaast zorg je voor de juiste
verwerking en uitvoering van betalingen van (vaste) lasten, het aangaan en controleren van
betalingsregelingen, het controleren van inkomensaanvullingen en kwijtscheldingen. Je
communiceert zelfstandig met instanties zoals rechtbanken, gemeenten, cliënten en
zorgverleners.
Voor cliënten met problematische schulden bereid je tevens een schuldhulpregeling voor, of,
waar mogelijk, zet je zelfstandig een minnelijke regeling op met schuldeisers.

Wat verwachten we?
Wij zoeken iemand die beschikt over de volgende kennis en vaardigheden:
•

•
•
•
•
•
•
•

Minimaal een passende financieel/administratieve MBO4 opleiding, met het liefst
minimaal twee jaar ervaring in de sector beschermingsbewind en/of
inkomensbeheer;
accuraat;
klantvriendelijk;
meedenkend;
integer (een verklaring omtrent gedrag moet kunnen worden overlegd);
pro-actief;
ervaring met Onview is een pre;
uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wat bieden we?
•
•
•
•
•

een enthousiaste omgeving in een klein team;
afwisselend en uitdagend werk met een brede doelgroep
een marktconform salaris;
jaarlijkse scholingsactiviteiten;
een contract voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vaste aanstelling.

Wie zijn we?
Wie is Certitudo Bewindvoering eigenlijk? Wij zijn een jonge onderneming, in 2013 gestart te
Coevorden met het voeren van professioneel beschermingsbewind. Nu, zo’n acht jaar later,
zijn we met ongeveer 250 cliënten een klein en hecht bedrijf. Ook al hebben we duidelijke
groeiambities, de kleinschaligheid die ons kenmerkt, blijft ook in de toekomst een
speerpunt.

Geïnteresseerd?
Word je enthousiast van deze vacature? Jouw motivatie en cv ontvangen we graag in pdfformaat op asberentsen@certitudobewind.nl ter attentie van mevr. A.S. Hacioglu Berentsen.

