Bewindvoerder M/V
Wil jij ons team komen versterken en bijdragen aan integrale dienstverlening aan klanten met
schulden? Wij zijn op zoek naar een (ervaren) beschermingsbewindvoerder voor 28-32 uur per week.

Wie zijn wij?
Voor veel mensen is het beheren van de financiën best lastig, zeker als er ook sprake is van schulden.
Daarom is Schuldenbewind Friesland twee jaar geleden opgericht, vanuit de wens om naast
schuldhulpverlening en schuldsanering ook een vorm van (tijdelijke) bescherming en ondersteuning
te kunnen bieden aan mensen met schulden. We doen dit zowel voor particulieren als ondernemers
in de 5 noordelijke provincies van Nederland. Onze kernwaarden zijn snelheid, maatwerk, kwaliteit
en persoonlijk contact. Als kantoor verzorgen we zelf een schuldregeling of een verzoek tot
toepassing van de wettelijke schuldsanering (Wsnp), waardoor stabilisatie en schuldhulpverlening
gelijktijdig en door dezelfde bewindvoerder kunnen worden gestart. Voor ons én de klant een
prettige en efficiënte manier om te werken aan een schuldenvrije toekomst.

Functieprofiel
 Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als (assistent) beschermingsbewindvoeder en in het
bezit van een relevante MBO - of HBO opleiding conform de eisen van het Landelijk
Kwaliteitsbureau.
 Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring op het gebied van schuldhulpverlening, of in
ieder geval grote affiniteit hiermee.
 Je kan goed zelfstandig werken, prioriteiten stellen, bent proactief en oplossingsgericht.
 Je functioneert goed in een team, bent collegiaal en oprecht.
 Je bent stressbestendig en kan goed relativeren.
 Je beschikt zowel mondeling als schriftelijk over uitstekende communicatieve vaardigheden.
 Je bent in het bezit van een rijbewijs.
 Je woont binnen een straal van 60 km van Garyp.
 Je hebt bij voorkeur kennis van het softwarepakket Smart FMS.
 Je bent bij voorkeur Friestalig, of verstaat in ieder geval goed de Friese taal.

Wat bieden wij jou?
Schuldenbewind Friesland vormt samen met Bureau Benedictus een hecht en hardwerkend team van
14 collega’s. Als bewindvoerder heb je een afwisselende functie, met ruimte voor flexibiliteit en
zelfstandigheid en collega’s die er voor elkaar zijn. We bieden interne en externe
opleidingsmogelijkheden. Je eerste contract is voor een bepaalde tijd, met de intentie dit na een jaar
om te zetten naar een vaste aanstelling. De functie is voor 28 – 32 uur per week, met een voor jou
passend salaris op basis van opleiding en werkervaring (variërend van € 2.600 - € 3.600 bruto bij
fulltime dienstverband).

Reageren
Ben jij degene die we zoeken en heb je interesse in bovenstaande functie? Reageer dan uiterlijk 20
april 2022 per mail: atbosma@schuldenbewindfriesland.nl. Voor meer informatie kun je ook bellen
met Annemieke Bosma: 085-0645966.
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