24 tot 36 uur per week
Let op: De reactietermijn van deze vacature is verlengd t/m 16 januari 2019.
Inmiddels is een deel van de functies vervuld, maar er is nog vacatureruimte
voor 24 tot 36 uur.
Bindkracht10 gaat samen met medewerkers van Bureau Schuldhulpverlening van de gemeente Nijmegen en stichting Sterker in negen
stadsdelen ‘Financieel Expert in de Wijk’ vormgeven: een laagdrempelige
ingang voor mensen met financiële problemen, een outreachende
benadering voor mensen met beginnende schulden.

In onze visie is Nijmegen een
stad waarin iedereen ertoe
doet en mee kan doen vanuit
eigen mogelijkheden. We
leggen verbanden tussen

Wie we zijn
Het cluster materiële dienstverlening van Bindkracht10 is in al haar
onderdelen gericht op het verbeteren van met name de financiële situatie
van mensen. Niet door het over te nemen, maar waar mogelijk door mensen
te leren zelf hun problemen aan te pakken. Denk hierbij aan het:
ordenen van de eigen administratie
aanvragen van regelingen en voorzieningen
omgaan met een laag budget
wegnemen van eventuele belemmeringen om de eigen financiële
situatie te verbeteren
opdoen van werkervaring en het verkrijgen van werk
aanpakken van schulden
Op basis van de methodiek ‘Krachtwerk’ en nieuwe inzichten over stresssensitieve dienstverlening gebaseerd op ‘Mobility Mentoring’® zijn we onze
aanpak verder aan het ontwikkelen.
De werkzaamheden in het cluster materiële dienstverlening vinden plaats in
een leer-werkbedrijf: het begeleiden van mensen met financiële problemen
wordt gecombineerd met het opleiden van lerende en werkende
assistenten.

mensen en met andere
organisaties. We nemen
barrières weg, helpen
drempels en onderlinge
verschillen verkleinen. We
signaleren waar het mis kan
gaan en reageren daarop.
Bindkracht10 komt voort uit
Tandem Welzijn en Het Interlokaal. Al meer dan 50 jaar
zetten wij ons in voor de
mensen van Nijmegen. Je kent
ons onder andere van
materiële dienstverlening,
opvoedondersteuning, Stips,
opbouwwerk, jongerenwerk,
activiteitenpleinen en
tientallen andere diensten en
projecten.
Bindkracht10 geeft energie
aan je mogelijkheden.

Wie we zoeken
Ben jij een kei in gedragsverandering en goed in motiverende
gespreksvoering? Kun jij deze agogische kwaliteiten combineren met een
stevige basis aan praktische kennis die je nodig hebt om mensen met
financiële problemen te helpen? Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere
doorontwikkeling van dit prachtige vak? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat zijn de belangrijkste speerpunten in de functie?
Aan de hand van signalen van beginnende schulden outreachend
contact leggen met inwoners en aanbieden van hulp.
Samen met de klant een analyse maken van de situatie, gebruikmakend
van een Mesis-screening en andere instrumenten.
Ondersteunen bij het opstellen van een doel-actieplan.
Procesmatig begeleiden met behulp van motiverende gespreksvoering
gericht op duurzame (financiële) gedragsverandering.
Uitvoeren van stabilisatietrajecten samen met assistenten uit het leerwerkbedrijf.
Indien nodig actief doorgeleiden naar andere vormen van hulp- en
dienstverlening.
Het geven van werkbegeleiding aan de leer-werkenden.
Dossiervoering en registratie.
Knelpunten vertalen in signaleringen.
Bijhouden van vakkennis en meedenken in de ontwikkeling van de
schuldhulpverlening.
Geven van voorlichtingen en budgetteringscursussen.
Wat neem je mee?
Aantoonbare ervaring als schuldhulpverlener.
Afgeronde HBO-mwd of HBO-sjd opleiding
Zelfstandig en procesmatig kunnen werken.
Klantgericht, integer en daadkrachtig.
Accuraat, goed cijfermatig inzicht, overzicht kunnen bewaren.
Oog voor diversiteit en gevoel voor interculturele communicatie.
Affiniteit hebben met de doelgroep en hun specifieke situatie.
Goed en strategisch kunnen samenwerken met andere organisaties en
voorzieningen.
Goede kennis van de sociale kaart.
Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie van 24 tot 36 uur per
week. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de CAO
Sociaal Werk, schaal 8 (minimaal € 2544,- en maximaal € 3.624,- bruto bij 36
uur), een individueel keuzebudget (ruim 18% van het salaris) en een
loopbaanbudget (1,5% van het salaris). In eerste instantie gaat het om een
dienstverband van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.
Informatie en solliciteren?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met André
Moerman, manager materiële dienstverlening, tel: 06-10357237,
andre.moerman@bindkracht10.nl .
Je sollicitatie; motivatie met CV kun je t/m 16 januari aanstaande mailen naar
info@bindkracht10.nl onder vermelding van vacature schuldhulpverlener /
financieel expert. De gesprekken vinden plaats op 21 januari 2019.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

