Directeur bewindvoering

De Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen (SBM) zoekt een directeur. SBM is een
onafhankelijke en professionele organisatie zonder winstoogmerk. Dit maakt dat onze
medewerkers extra betrokken zijn en echt hart voor de zaak hebben. Wij hebben als
doelstelling om in de vorm van beschermingsbewind, schuldenbewind en budgetbeheer
kwetsbare personen, die (tijdelijk) niet in staat zijn om hun belangen op het gebied van
financiën zelf te behartigen, te ondersteunen. De kernwaarden zijn: betrouwbaarheid,
transparantie en betrokkenheid.
SBM is opgericht in 1988. Door de jaren heen hebben we een schat aan ervaring en expertise
op mogen bouwen op het gebied van budgetbeheer en schuldenbewinden. Ons team
bestaat uit 13 betrokken, betrouwbare en integere medewerkers. Wij helpen mensen
laagdrempelig en persoonlijk vanuit ons kantoor in Halsteren.
Wij zijn een veranderende organisatie die volop in beweging is met het oog op de toekomst
en dat vraagt om een nieuwe functie. Als directeur ben je in staat om in die veranderende
organisatie dagelijks het team aan te sturen waarbij de focus ligt op de belangen van onze
cliënten. Je bent een schakel tussen de werkvloer en het bestuur waarbij je zorgdraagt voor
het behalen van de gezamenlijke doelen.
In deze uitdagende en veelzijdige rol ben je het boegbeeld van onze organisatie. Je bent in
staat om flexibel in te spelen op externe impulsen en deze te vertalen naar de organisatie.
Tevens zal je een verbindend aanspreekpunt zijn voor het team en verantwoording dragen
voor de uitvoering van de aan de organisatie verbonden processen.

Wat bieden wij je:
•
•
•
•
•
•

Een veelzijdige functie in een prettige en uitdagende werkomgeving in een leuk en
informeel team waar naast hard werken ook tijd is voor elkaar
Een werkplek die je inspiratie geeft; ons kantoor is gevestigd in een groene en
natuurrijke omgeving waarbij thuiswerken ook een mogelijkheid is
Een rol binnen een organisatie die de kwetsbaren in de samenleving verder helpt
Opleidingsmogelijkheden
Een parttime functie welke flexibel in te vullen is, bij voorkeur voor 24 tot 28 uur per
week
Bij de functie passende arbeidsvoorwaarden conform de cao van de GGZ schaal 60

Als ideale kandidaat beschik je over de volgende competenties:
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau
Ervaring als leidinggevende in een soortgelijke organisatie
Affiniteit met de doelgroep
Brede algemene financiële kennis
Het vormgeven van beleidsmatige ontwikkelingen
Ervaring met bewindvoering is een pré

De volgende eigenschappen zijn van belang om succesvol te zijn in de deze functie:
•
•
•
•
•

Communicatief vaardig op elk niveau
Oog voor de mens in de organisatie
Strategisch inzicht in werkprocessen en structuren
Omgevingsgericht
Daadkrachtig en zelfverzekerd

Gedurende de procedure kom je in gesprek met verschillende medewerkers en
bestuursleden van SBM. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij ons goed leert kennen en
wij jou. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Heeft u interesse in bovenstaande functie dan kunt u solliciteren tot donderdag 11
november 12 uur. De sollicitatiegesprekken plannen we in week 46 in.

