
 

 

 
Vacature ervaren beschermingsbewindvoerder  

regio Midden-Nederland 
 
 
ZEKER Financiële Zorgverlening is een landelijk werkend bewindvoerderskantoor. Uniformi-
teit in werken, continuïteit van de werkzaamheden en kwaliteit van het werk zijn belangrijke 
pijlers van onze organisatie. Naast een interne bewindvoerdershelpdesk en een juridische 
helpdesk, hebben we ook een eigen afdeling nalatenschappen. Alle fysiek binnenkomende 
post wordt op onze centrale postkamer verwerkt en gedigitaliseerd. Hierdoor is het vanuit 
huis werken voor al onze bewindvoerders makkelijk te realiseren.  
 
Voor diverse locaties in Midden-Nederland zijn wij op zoek naar ervaren bewindvoerders.  
 
Beschermingsbewindvoerder bij ZEKER:  
Wij verwachten van jou dat je een eigen portefeuille volledig zelfstandig gaat beheren. Jij  
behandelt dus alles in al je dossiers zelf, waardoor je jouw klanten goed leert kennen en 
weet wat er bij hem of haar, zowel financieel alsmede maatschappelijk, speelt. Hoeveel klan-
ten tot jouw eigen portefeuille gaan behoren is afhankelijk van het aantal arbeidsuren als-
mede het type dossiers.  
 
Je voert als ervaren bewindvoerder de regie in alle uit het bewind voortvloeiende taken. Dit 
zijn administratieve, financiële, juridische en fiscale taken. Je houdt deze taken bij en kunt 
hierbij een beroep doen op de diverse afdelingen en professionele systemen. Je brengt de 
juiste prioriteiten aan in de werkzaamheden. Je onderhoudt periodiek contact met de klant 
en externen (zoals zorgverleners en energiemaatschappijen). Kortom, je hebt grip en over-
zicht op de dossiers.  
 

Wat verwacht ZEKER van jou?  

 Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als bewindvoerder. 
 De volgende woorden zijn op jou van toepassing: maatschappelijk betrokken, besluit-

vaardig, stressbestendig, representatief, zorgvuldig, inlevend, integer, flexibel en  
verantwoordelijk. 

 Je hebt een hands-on mentaliteit en een proactieve houding. 
 Je bent taalvaardig in woord en geschrift (Nederlands). 
 Je bent 24 tot 40 uur per week beschikbaar. 

 
 



 

 

 
 
Wat kan ZEKER jou bieden?  
Een uitdagende maatschappelijke en financiële functie met veel afwisseling en persoonlijke 
vrijheid en inbreng. We bieden een marktconform salaris inclusief een pensioensregeling. In 
de eerste periode verwachten we je zo veel als mogelijk op kantoor om je goed in te werken 
en om een gevoel te krijgen bij hoe je werkt. Als dit goed gaat heb je binnen ZEKER de moge-
lijkheid om structureel veel meer vanuit huis te gaan werken. Wij vergoeden uiteraard je 
reiskosten voor de dagen dat je naar kantoor komt en we werken ook met een thuiswerkver-
goeding voor de dagen dat je thuis werkt.  
 
Je start met een tijdelijk contract, maar we hebben de intentie om deze om te zetten naar 
een vast contract. De werkplek en werktijden zijn nader te bepalen.  
 
Spreekt dit je aan?   
Stuur dan een mail met jouw motivatie en CV naar personeel@zekerfz.nl.  
 
  
 
 

mailto:personeel@zekerfz.nl

