
 

 

 
Vacature ervaren bewindvoerder – kantoor Den Dolder 
 
Organisatie: 
ZEKER Financiële Zorgverlening is een landelijk werkende organisatie met onafhankelijke be-
schermingsbewindvoerders. Bewindvoerders die particulieren professioneel en inzichtelijk 
ondersteunen bij hun financiële privé-administratie.  
 
Vanuit het hoofdkantoor in Almere wordt onder andere ondersteuning geboden vanuit een 
bewindvoerdershelpdesk en juridische helpdesk. Ook wordt in de basis de post centraal én 
digitaal verwerkt. Door deze manier van werken is er meer tijd voor de klant en  meer tijd 
om te netwerken.  
 
Ons kantoor Den Dolder is wegens uitbreiding per direct op zoek naar een ervaren  
bewindvoerder. Je werkt in een team van 6-8 bewindvoerders en een aantal assistent- 
bewindvoerders.  
 
Functie: 
Als beschermingsbewindvoerder beheer je een eigen portefeuille aan klanten op. Je behan-
delt deze dossiers volledig zelfstandig, waardoor je de klant goed kent en weet wat er bij 
hem of haar speelt, zowel financieel als maatschappelijk. Hoeveel klanten tot jouw eigen 
portefeuille gaan behoren is afhankelijk van het aantal arbeidsuren alsmede het type dos-
siers. Tijdens afwezigheid wordt jouw portefeuille door collega’s van kantoor Den Dolder 
waargenomen, maar tijdens afwezigheid van collega’s neem je ook voor hen waar.   
 
Functie profiel: 

Als beschermingsbewindvoerder bij kantoor Den Dolder beschik je over de volgende  

kwalificaties; 

 

- Je hebt een afgeronde passende HBO Bachelor-opleiding of twee jaar ervaring als assistent 

bewindvoerder met een passende MBO 4 diploma. Zie rechtspraak.nl  

- 2 jaar werkervaring is een pré.  
- Maatschappelijk betrokken, besluitvaardig, verbaal vaardig, stressbestendig 
- Affiniteit met financiën en administratie.  
- Inlevend en integer zijn op jou van toepassing 
- Je bent minimaal 24 per week beschikbaar. Meer uren is een pré. 
 
 

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx#ba9a8840-b8a5-4b22-a52f-8f62452d1e48e499fa24-c96b-4996-8075-160f7c03be1612


 

 

 

Aanbod: 
Een uitdagende maatschappelijke en financiële functie met veel afwisseling en persoonlijke 
vrijheid en inbreng. We werken in een enthousiast team, met professionele collega’s met 
wie je inhoudelijk kunt sparren.  
 
We bieden een marktconform salaris inclusief een pensioensregeling en eventueel reiskos-
tenvergoeding. Je start met een tijdelijk contract met de intentie tot een vast contract. De 
werkplek en werktijden zijn in overleg te bepalen.  
 

Interesse?  
Neem dan contact op met Ben Steenvoorden (ben@zekerfz.nl of 06-46992721).  
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