Beschermingsbewindvoerder

De Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen
(SBM) zoekt een beschermingsbewindvoerder voor
32 tot 36 uur per week. 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.

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
Flexibele werktijden
Bij de functie passende arbeidsvoorwaarden conform de cao van de GGZ schaal 50

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

Passende HBO opleiding of 2 jaar relevante werkervaring met passende MBO-4
opleiding
Ervaring met bewindvoering is een vereiste
Goede algemene ontwikkeling, weten wat er in de wereld speelt
Inlevingsvermogen om passend in te spelen op omstandigheden
Kennis van het maatschappelijk werk is een pre
Verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de uit te voeren taken
Brede algemene financiële kennis
Communicatief vaardig op elk niveau

Wat zullen je werkzaamheden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eerste aanspreekpunt voor de klant
Afsluiten van verzekeringen en bankproducten
Regelen van zaken bij overheidsinstanties of nutsbedrijven
Aanvragen inkomensondersteunende voorzieningen
Budgetplan en schuldenoverzicht bijhouden
Overleg en contact met de diverse instellingen betreffende klant
Bijwonen van overleggen, huisbezoeken en zittingen bij de rechtbank
Aanmelden schuldhulpverlening of het treffen van betalingsregelingen

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.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

