
 
 

Vacature Bewindvoerder (m/v)  
voor 24-40 uur per week in Amsterdam 

 
Beschermingsbewindvoering is een bijzonder beroep. Als bewindvoerder beschik je over de 
basiskennis van beschermingsbewind en schuldhulpverlening. Je start met een gemiddelde caseload 
en bouwt van hieruit je kennis en ervaring op. Hiervoor verricht je diverse taken op gebied van 
financiële, sociale en juridische kennis.  In deze zelfstandige en verantwoordelijke rol communiceer je 
veel met instanties zoals rechtbanken, schuldeisers, gemeenten en heb je regelmatig persoonlijk 
contact met cliënten en hun hulpverleners. 
 
Functie-eisen 

• (Sociaal-juridische) opleiding op HBO niveau 
• Enkele jaren relevante juridische/financiële/sociale werkervaring 
• Rijbewijs B en zelfstandig vervoer 
• Woonachtig binnen een straal van 30 kilometer van Amsterdam 

 
Competenties 

• Uitstekend ontwikkelde contactuele eigenschappen 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk) 
• Samenwerker maar ook onafhankelijke zelfdoener 
• Klantgericht en omgevingsbewust 
• Hoge mate van computervaardigheid 
• Integer 
• Accuraat 
• Sensitief en flexibel  
• Nauwkeurigheid 
• Bestand tegen de nodige werkdruk 
• Tonen van eigen initiatief en goed zelfstandig kunnen werken 

 
Beschikbaarheid 
Functie voor 24 tot 40 uur per week verdeeld over 3 tot 5 dagen.  
Bij een parttime dienstverband kunnen op termijn de uren worden uitgebreid.  
 
Wat heeft NCM Bewindvoering jou te bieden? 

• Afwisselend en uitdagend werk in een leuk team met een brede doelgroep 
• Eigen verantwoordelijkheid en hoge mate van vrijheid van handelen 
• Doorgroeimogelijkheden naar functie van (senior) bewindvoerder 
• Salarisindicatie € 1.950 – € 2.500 bruto per maand o.b.v. 40 uur   

(We hanteren een marktconform pakket van primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden, 
salaris afhankelijk van opleiding en ervaring) 

 
Ben je benieuwd geworden naar onze organisatie en naar deze functie?  
Dan zien wij jouw cv en motivatie graag tegemoet t.a.v. de heer M. Benbouchta.  
Heb je vragen over deze vacature, stuur een mail naar info@ncm-bewindvoering.nl 

 
NB: Omdat we met privacy gevoelige gegevens werken, is voor alle medewerkers een  

Verklaring Omtrent Gedrag, afgegeven door het Ministerie van Justitie, noodzakelijk.  

In verband met de wettelijk eisen willen wij je vriendelijk verzoeken om niet te reageren als je niet 

aan de functie-eisen voldoet. 

 

http://www.reeling.nl/over-reeling/doelgroep-werkgebied
mailto:info@ncm-bewindvoering.nl
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM/Paginas/default.aspx

