beslissing

geld

spaarvarken

Stichting Adesse is een financiële dienstverlener voor mensen met een verstandelijke beperking,
gevestigd in Leek. Wij bieden budgetbeheer (administratieve ondersteuning voor familie die
bewindvoerder of curator is) en beschermingsbewindvoering (geen schuldenbewind) Wij bieden een
laagdrempelige dienstverlening met een ruime bereikbaarheid voor onze cliënten (de deur staat
altijd open). Onze cliënten staan centraal, waarbij wij in de communicatie rekening houden met hun
beperking (bv. door middel van gebruik van pictogrammen).
Wij zoeken per 1 juni 2018 een:

BEWINDVOERDER (m/v)
(20 uur p/w)
Wat ga je doen:





Je wordt bewindvoerder van ongeveer 50 cliënten met een verstandelijke beperking.
Je wordt verantwoordelijk voor alle taken, die de wetgever verwacht van een
bewindvoerder.
Je ondersteunt ons en denkt mee over de verdere specialisatie in onze doelgroep.
Je werkt mee aan de kwaliteit van onze dienstverlening, zodat we blijven voldoen aan de
kwaliteitseisen die onze branchevereniging (BPBI) en rechtspraak van ons vraagt.

Wat zoeken we in jou:






Je hebt een afgeronde HBO opleiding (bijv. Sociaal Juridische Dienstverlening,
Maatschappelijk werk en Recht).
Ervaring als bewindvoerder.
Affiniteit voor mensen met een verstandelijke beperking.
Je bent communicatief sterk, sociaal vaardig, proactief, leergierig en zorgvuldig.
Je bent in staat zeer uiteenlopende financiële vraagstukken op te lossen.

Wat krijg je van ons:





Deelname aan een CAO (Stichting Adesse is door de specialisatie voor mensen met een
verstandelijke beperking aangesloten bij de CAO Gehandicaptenzorg).
Een salaris in FWG 45 vanaf € 2.352,- bruto per maand (bij fulltime dienstverband).
Een jaarcontract met mogelijkheden voor een contract voor onbepaalde tijd.
Een zelfstandige functie in een klein team.

Heb je belangstelling? Mail ons je motivatie-brief en CV: martin.stavleu@stichting-adesse.nl
Solliciteren kan tot 1 mei 2018.
Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? Bel ons op: 0594-740035 of kijk op onze
website: www.stichting-adesse.nl
Stichting Adesse, Postbus 48, 9350 AA LEEK (kantooradres: Euroweg 2C in Leek) 0594-740035
info@stichting-adesse.nl KvK 02072228 www.stichting-adesse.nl

