Vacature Bewindvoerder (32 - 40 uur per week)
Inzetbaar in het gehele werkgebied (Focus op Emmen)

Met ingang van 1 december 2018 of zo spoedig als mogelijk zijn wij, vanwege
zwangerschapsvervanging, op zoek naar een gemotiveerde bewindvoerder die onze organisatie komt
versterken, voor de duur van één jaar. Ontwikkelingen binnen Confidio B.V. staan nooit stil, wat
mogelijk kansen biedt voor na die tijd.
Herken jij je in het volgende?
Als bewindvoerder beweeg je je in het dynamische financiële speelveld van verschillende belangen
en ben je in staat om daar balans in te vinden en beschik je daarom over de volgende competenties:
 Uitstekend ontwikkelde contactuele mondelinge en schriftelijke eigenschappen
 Goede beheersing van de Nederlandse taal
 Ben je in staat om je eigen werk te organiseren, te plannen en te bewaken
 Ben je klantgericht, omgevingsbewust en sensitief
 Ben je accuraat in het verwerken en omgaan met gegevens
 Ben je vanwege het dynamische speelveld flexibel in houding en gedrag
Eisen die gesteld worden vanuit de functie
Om als bewindvoerder werkzaam te kunnen zijn binnen Confidio, is het van belang om te voldoen
aan de volgende eisen:
 In het bezit van een voor de functie vereiste HBO diploma of MBO-4 diploma met minimaal 2
jaar recente werkervaring
 Relevante werkervaring
 In het bezit van eigen vervoer en een rijbewijs B
 Het is een pre als je kennis hebt van 2Work (cliëntsysteem)
 Het is een pre als je de Friese taal machtig bent
Wat heeft Confidio jou te bieden?
 Een afwisselende en uitdagende functie binnen een leuk en divers team
 Eigen verantwoordelijkheid en hoge mate van zelfstandig handelen
 Mogelijkheid tot het volgen van vakspecifieke opleidingen
 Een werklocatie in Emmen en Drachten
Over Confidio
Er zijn omstandigheden die u kunnen dwingen uw financiële administratie uit handen te geven. Bij
Confidio weten we hoe ingrijpend dit kan zijn. Bewindvoering geeft rust. Het biedt u de kans uw
financiële situatie - en daarmee een belangrijk deel van uw leven - op orde te krijgen.
Confidio helpt op een zeer deskundige én persoonlijke manier. We hebben jarenlange ervaring met
bewindvoering en werken op een eerlijke, transparante wijze. Confidio houdt proactief contact met
klanten en overige betrokkenen. Wij geven uitvoering aan onze dienstverlening in het Noordoosten
van Nederland, in voornamelijk de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.
Ben je enthousiast en wil je reageren of wil je meer informatie?
Wij kijken met plezier uit naar je motivatie en CV. Deze kan je, tot 15 oktober 2018 richten aan:
Irmon Krol, manager P&O via i.krol@confidio.nl, ovv sollicitatie vacature bewindvoerder.
Voor meer informatie over de functie kan je contact met hem opnemen via 0591 – 65 44 63. Meer
informatie over Confidio is te vinden op www.confidio.nl

