
 
 
 
 

 
Florijn Civiel Bewind is een gerenommeerd bedrijf dat een gestage groei doormaakt op het 
gebied van beschermingsbewind. Onze dienstverlening bestaat uit beschermingsbewind, 
schuldenbewind en Budgetbeheer. Florijn valt onder de koepelstichting De Sociale 
Maatschap.  

 
In verband met zwangerschapsverlof zoeken wij voor de periode van 

half juli t/m eind november 2021 

 
Een (schulden) Bewindvoerder 

24 uur per week 
 
 

 
Wat doe je als bewindvoerder? 
Je beoordeelt aanvragen en inventariseert de persoonlijke en financiële omstandigheden 
van nieuwe klanten. Je stelt een intakeverslag op en maakt een plan van aanpak. Je hebt 
regelmatig contact met de klant. Je beschermt de klant tegen bemoeienis van derden en/of 
tegen zichzelf, waar het zijn of haar inkomen of vermogen betreft. Je verzorgt en regelt de 
aanvraag voor een saneringskrediet. Verder verricht je alle uit de bewindvoering 
voortvloeiende werkzaamheden. 
 
Heb jij: 

• De opleiding tot bewindvoerder gevolgd? 

• Affiniteit met de doelgroep en inlevingsvermogen? 

• HBO werk- en denkniveau? 

Ben jij: 

• Zeer klantgericht? 

• Uitstekend in woord en geschrift in de Nederlandse taal? 

• Representatief, correct, vriendelijk en integer? 

Kun jij: 

• Je snel wegwijs maken in geautomatiseerde systemen? 
 
Dan maken wij graag kennis met je! 
 
 

Dit krijg je allemaal bij ons: 

• Een salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 met een minimum van  

• € 2.763 en een maximum van € 3.864 bruto per maand op basis van een fulltime 

dienstverband (36 uur).  



• Individueel Keuze Budget. Dit is ruim 18,5% van je bruto loon dat je zelf kan 

omzetten naar extra geld of vrije dagen. 

• Individueel Loopbaanbudget dat je kan gebruiken voor een opleiding of activiteit 

waar jij energie van krijgt. 

• Een contract voor 4 maanden met uitzicht op verlenging. 

• Een leuke afwisselende functie binnen een klein en hecht team. 

 
Informatie en sollicitatie: 

Ben je enthousiast? Yes! Reageer zo snel mogelijk met je cv én motivatiebrief via 

solliciteren@desocialemaatschap.nl. Wij sluiten de vacature zodra wij een geschikte 

kandidaat hebben gevonden. 

 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met Wilmy 

Bomhof (06 – 5395 2360). 

 
Leuk je binnenkort te ontmoeten! 
 
 
Deze vacature wordt in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten de voorkeur.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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