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VACATURE
bewindvoerder / mentor
✓ Gezocht
Een enthousiaste collega die ons team voor minimaal 24 uur per week komt versterken.
Hou jij van aanpakken in een leuke en flexibele werkomgeving, dan zijn wij op zoek naar jou.
Het hebben van werkervaring is een pre, maar niet noodzakelijk.

✓ Wie zijn wij
Balans Financiële Zekerheid is in het voorjaar van 2019 opgericht door Patrick Grisel en Pascal
Schimmel. Beiden zijn al ruim 10 jaar actief in de branche, waarvan het grootste deel als zelfstandig
ondernemer. ‘Samen sterk’ werpt ook hier zijn vruchten af. In de afgelopen 2 jaar hebben we aan
ruim 300 gezinnen ondersteuning geboden als bewindvoerder en/of mentor.
Wat maakt ons uniek? Ondanks dat we constant groeien blijven we klein. We werken met vaste
contactpersonen voor cliënten en begeleiders. Indien gewenst houden we spreekuur op locatie en
door onze transparante manier van communiceren zorgen we voor vertrouwen en duidelijkheid.

✓ Wat hebben we te bieden
Wij zoeken een (ervaren) bewindvoerder. Je draait een eigen caseload en bent daar tot op zekere
hoogte ook verantwoordelijk voor. Een dag afwezig is geen probleem, want jij wordt onderdeel van
een team dat voor elkaar klaar staat als het nodig is.
Heb jij de juiste diploma’s en affiniteit met de zorg?
Dan bestaat de mogelijkheid om naast je werk als bewindvoerder ook aan de slag te gaan als mentor.

✓ Locatie / werkgebied
Ons kantoor is gevestigd in Geldermalsen (Gelderland), nabij de A15 en de A2. Met deze centrale
ligging zijn we vooral actief in het midden van het land. Als hecht team waarderen we jouw
aanwezigheid op kantoor, maar deels thuiswerken behoort zeker tot de mogelijkheden.

✓ Interesse?
Als je voldoet aan de opleidingseisen (klik hier), nodigen we je graag uit om op ons kantoor in
Geldermalsen langs te komen voor een kennismakingsgesprek.
Bel of mail ons voor het maken van een afspraak.

