
Op dit moment is er behoefte aan uitbreiding op ons kantoor in Almelo voor een  

 

Assistent Bewindvoerder (32-36 uur) 

  

Jouw rol 

Je ondersteunt op administratief gebied in de breedste zin van het woord. Je bent de spil tussen 

de cliënt en bewindvoerder. Je bent verantwoordelijk voor het afwikkelen van correspondentie 

en het invullen en verwerken van diverse (aanvraag) formulieren. Je helpt bij het opstarten van 

(schulden)dossiers en daarnaast zal het beantwoorden van de telefoon en mailverkeer ook tot je 

taken behoren. Samen met de bewindvoerder zorg je ervoor dat de cliënten goed en efficiënt 

worden geholpen. 

  

Wat breng je mee 

- Een afgeronde relevante hbo-opleiding, bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening of Sociaal Pedagogische- of Juridische Hulpverlening of Recht. Je dient in 

ieder geval in het bezit te zijn van een diploma waarmee je de functie van Assistent 

Bewindvoerder kunt uitoefenen; 

- Je hebt relevante werkervaring met bewindvoering of sterke interesse in die richting. In 

ieder geval heb je ervaring met administratieve processen. 

  

Je herkent jezelf in 

- Je hebt een goed Inlevingsvermogen, bent flexibel en toont betrokkenheid;  

- Je bent oplossingsgericht en zelf-startend;  

- Je bent integer, betrouwbaar, empathisch en pragmatisch; 

- Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden; 

- Je bent administratief vaardig en hebt actuele ervaring met computerprogramma’s 

(2Work is een pre) en een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. 

  

Wat bieden wij 

Een zeer afwisselende en verantwoordelijke baan binnen een professionele organisatie met een 

gezellige en sociale werksfeer. Wij hanteren een prima salarishuis met een goed geregeld 

pensioen en ook is er een thuiswerk-regeling. Leuke uitjes met collega’s vinden regelmatig plaats 

en wij stimuleren verdere persoonlijke ontwikkeling door (bv.) bijscholing.      

  

Solliciteren 

Ben jij de nieuwe collega voor onze relatie? Mail dan jouw cv en motivatie naar 

info@selectsupport.nl t.a.v. Aschwin Rohring. 

  

Select Support ondersteunt ons exclusief tijdens deze werving- en selectieprocedure. 

mailto:info@selectsupport.nl

