Postadres:
Postbus 5519-Box5
6202 XA Maastricht

Bezoekadres:

Vacature bewindvoerder beschermingsbewind

( alleen op afspraak )
Oranjeplein 87
6224 KR Maastricht

Ter versterking van ons kantoor zijn wij per direct op zoek naar een ervaren bewindvoerder (m/v) voor in eerste
instantie 24 uur per week. Uitbreiding van het aantal uren behoort in de toekomst tot de mogelijkheden.
Finzo Limburg stelt kwaliteit hoog in het vaandel en is een betrouwbare en persoonlijke partner voor cliënten en
partners. Ons bewindvoerderskantoor richt zich op beschermingsbewind en in mindere mate budgetbeheer. Wij
behartigen hierin de belangen van mensen die, om wat voor reden dan ook, niet (meer) in staat zijn zelf hun
financiële zaken goed te regelen.
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•

Je gaat tijdens de intake op huisbezoek bij cliënten
Je beoordeelt de financiële positie van de cliënt
Jij bent de belangenbehartiger op financieel gebied van jouw cliënten
Je beheert alle financiën
Je treft betalingsregelingen
Je legt verantwoording af aan de rechtbank
Je leidt toe naar schuldhulpverlening

Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij zijn op zoek naar iemand die een passende HBO diploma heeft in de richting Sociaal Juridische
Dienstverlening
Bij voorkeur iemand die ervaring heeft als beschermingsbewindvoerder
Iemand die zijn/haar eigen werk goed kan plannen en organiseren
Ervaring heeft met Onview is een pré.
Communicatief sterk is en de Nederlandse en Engelse taal goed beheerst.
Deskundig, accuraat, stressbestendig en oplossingsgericht is
Zich kan verplaatsen in de problematiek van cliënten
Zichzelf graag blijft ontwikkelen
In bezit van rijbewijs B

Wat mag jij van ons verwachten?
Je komt in een klein team terecht die samen de uitdaging aan gaan om goede resultaten te behalen in een groeiende
organisatie.
Salaris is afhankelijk van jouw werkervaring, leeftijd en opleiding.
Solliciteren
Zie jij jezelf in deze functie bij Finzo Limburg werken of denk je nu aan iemand die je kent? Laat het ons weten!
Jouw cv en motivatiebrief ontvangen we graag! Vinden wij jou geschikt? Dan zullen we je uitnodigen voor een
gesprek. Wil je eerst nog meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Roger Koch, 043-2031989.
Je kunt je reactie mailen aan: postbus@finzolimburg.nl of aan bovenstaand postadres. Gelieve voor 12 mei 2018 te
reageren.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!
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