Wegens uitbreiding van de organisatie zijn wij op zoek naar een

Medewerker m/v mentorschap en curatele
Je zult indruk moeten maken met je visie op zorg naar cliënten met een verstandelijke
beperking die niet (volledig) zelf kunnen beslissen over hun welzijn en/of financiën.
Mijn Geldkompas biedt 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 ons betrokken, betrouwbaar en transparant opstellen.
Wij treden op als bewindvoerder, mentor en curator.
Je bent het aanspreekpunt voor begeleiders van de zorginstelling en behartigt de belangen van
de cliënt op het gebied van financiën en welzijn. Als professioneel mentor of curator ben je niet
uitvoerend in de zorg.
Je werkzaamheden zijn onder andere:
•
•
•
•

•
•
•

Contact onderhouden met de cliënten.
Dossiers van cliënten planmatig inrichten en onderhouden.
De financiële zorgverlening van cliënt afstemmen met de administratieve medewerkers
van Mijn Geldkompas.
Overleggen en afstemmen met de persoonlijk begeleider wat een goede en passende
ondersteuning is voor de cliënt; Afspraken t.b.v. het Zorg-leefplan van de cliënt maken
en evalueren.
Dossiers bijhouden.
Rapportage verzorgen naar de Rechtbank.
Communicatie met overige betrokkenen, zoals familieleden.

Je profiel:
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van het diploma minimaal niveau 5 zorg gerelateerd (bijv SPH) met
ervaring.
Je kunt de visie van Mijn Geldkompas vertalen naar de begeleiding van je cliënten;
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
Je bent flexibel inzetbaar.
Je hebt de beschikking over een auto.
Je bent bereid regelmatig scholing te volgen op het vakgebied en je bent of stelt je op
de hoogte van de wet- en regelgeving rondom professioneel mentorschap en curatele.

Daarnaast vinden we persoonlijke vaardigheden belangrijk zoals:
•
•
•
•
•
•
•

Lef: op basis van professionele en persoonlijke betrokkenheid durf je verantwoorde
risico's te nemen.
Sensitiviteit: je onderkent de gevoelens en behoeften van de cliënt en dat staat voor
jou voorop!
Doorzettingsvermogen: je blijft je richten op de wensen van de cliënt, ook als dat
minder vanzelfsprekend lijkt.
Persoonlijk leiderschap : jezelf kennen en grip hebben op jezelf, je werk, je
omgeving en je leven.
Zelfreflectie: je stelt je kwetsbaar op, zoekt actief naar een persoonlijke feedback en
beschikt daarbij over een reëel zelfinzicht.
Je kunt zelfstandig werken en bent sterk in problemen oplossen.
Je bent in staat om in verbinding te blijven met begeleiders en tegelijk kritisch te
kijken naar de zorg en ondersteuning die wordt geboden.

Je wordt ondersteund door je collega medewerker mentorschap en curatele en legt
verantwoording af aan de directeur.
Wij bieden jou een uitdagende functie met ruimte om te innoveren. De functie is voor 24 uur
per week en na een gebleken geschiktheid binnen de proefperiode, voor onbepaalde tijd.
Mijn Geldkompas biedt je een salaris overeenkomend met de CAO gehandicaptenzorg FG45.
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 onze website https://mijngeldkompas.nl .
De gesprekken vinden plaats in de laatste week van augustus en de eerste week van
september 2018. Er zullen 2 gespreksrondes zijn.
Voor informatie en eventuele vragen kun je contact opnemen met
Marjolein Lichtendonk
088-9671265
Huib van Vliet
088-9671265

