Kun jij zorgvuldig werken? Heb jij ervaring met en gevoel bij mensen met een
verstandelijke beperking? Heb jij ervaring met financiële administratie? Dan is de
vacature van administratief medewerker bij Mijn Geldkompas zeker iets voor jou!
Mijn Geldkompas is een zelfstandige organisatie. Wij bieden mensen met een
(licht)verstandelijke beperking praktisch en laagdrempelig ondersteuning op het gebied van
financieel beheer en welzijn. Onze organisatie staat voor vakmanschap waarbij we de
kernwaarden klantgericht, accuraat en toegankelijk uitdragen.
Wij treden op als bewindvoerder, curator en mentor en verzorgen ook de administratie voor
cliënten die een bewindvoerder of curator hebben.
Wij gaan uitbreiden en zijn op zoek naar:

Een administratief medewerker / assistent bewindvoerder m/v bij
Mijn Geldkompas
voor 24 uur per week

Je werkzaamheden zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contact onderhouden met de cliënten, betrokkenen en begeleiding van cliënten.
Contact onderhouden met (overheids) instanties.
Dossiers van cliënten planmatig inrichten en onderhouden.
Beheren van de bankrekeningen van cliënten, inclusief bewaken van de begroting.
Overleggen en afstemmen met de persoonlijk begeleider en/of mentor wat financieel
mogelijk is voor de cliënt.
Financiële rapportage verzorgen naar de Rechtbank.
Inkomstenbelasting invullen.
Ondersteuning op financieel administratief gebied aan collega mentorschap en curatele.

Je profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde, gerichte opleiding op MBO niveau 4 zoals, MBO Bedrijfsadministratie.
Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met financieel administratieve processen.
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
Je hebt affiniteit met de doelgroep waar we voor werken.
Je bent flexibel inzetbaar.
Je kunt goed omgaan met wisselende werkdruk.
Je kunt ordelijk en systematisch werken.
Je kunt gemakkelijk verbanden leggen tussen de verschillende gegevensstromen.
Je bent in het bezit van een auto rijbewijs (B)

Je wordt ondersteund door je collega’s.
Wij bieden jou een uitdagende functie. Je wordt aangesteld voor 24 uur per week. Na een
proefperiode krijg je bij gebleken geschiktheid een vaste aanstelling.
Mijn Geldkompas biedt je een salaris overeenkomend met de CAO gehandicaptenzorg FG35.
De functie gaat per 1 november 2018 in.
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature, dan zien we je reactie graag
tegemoet.
Je schriftelijke motivatie, referenties en cv ontvangen we graag uiterlijk 17 augustus 2018, het
liefst digitaal. Het emailadres is te vinden op de website https://mijngeldkompas.nl
De gesprekken vinden plaats in de laatste week van augustus en de eerste week van
september 2018.

Voor informatie en eventuele vragen kun je contact opnemen met
Marjolein Lichtendonk
Huib van Vliet

088-9671265
088-9671265

