Gezocht! Stagiair(e) Sociaal raadsman/vrouw
Stichting Pulse zoekt per september 2020 een gemotiveerde en ondernemende derdejaars
HBO stagiair(e) Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) of HBO-recht voor de dienst
Financiën op Orde in Ijsselstein en Lopik (op woensdag). Je bent minimaal 24 uur per week
beschikbaar.
De Stichting
Wonen in een wijk waarin je je thuis en veilig voelt. Gekend en gezien worden. Meedoen en
je bijdrage leveren. Zelfredzaamheid en prettig in je eigen huis wonen. Daar zet Stichting
Pulse zich voor in.
Wat ga je doen?
Als sociaal raadsman / vrouw help je cliënten bij juridische en financiële vragen tijdens één
van de spreekuren. Dit doe je door het geven van informatie en advies op allerlei
rechtsgebieden. Ook biedt je ondersteuning bij het invullen van formulieren, schrijven van
bezwaarschriften en contact opnemen met instanties. Daarnaast ondersteun je cliënten thuis
bij de administratie en bij financiële en juridische vragen. Dit kunnen langdurige of kortdurige
trajecten zijn.
De doelgroep kent veel diversiteit. Zo wordt ondersteuning geboden aan onder andere
mensen met psychosociale problemen, vluchtelingen en mensen met een licht verstandelijke
beperking. Ook de leeftijd is divers. Als stagiaire heb je dus de kans om een brede ervaring
op te doen.
Je werkzaamheden binnen het team Financiën op Orde bestaan uit:
- Het houden van inloopspreekuren. Waarbij je cliënten helpt bij het uitzoeken van
juridische vraagstukken, het invullen van formulieren, het schrijven van
bezwaarschriften, het adviseren over en aanvragen van inkomensvoorzieningen en
het bellen met instanties.
- Het voeren van intakegesprekken waarbij je bepaalt welke ondersteuning de cliënt
nodig heeft bij zijn/ haar financiële administratie en vervolgens start je dit traject. Je
gaat frequent bij de cliënt op huisbezoek om te helpen bij het ordenen van de
administratie en er voor te zorgen dat hij/ zij inzicht krijgt in de financiën. Je maakt
een begroting, vraagt inkomensvoorzieningen aan en adviseert cliënten over de
inkomsten en uitgaven, met als doel om de cliënt zelfredzamer te maken. Dit kan
zowel kortdurend als langdurig zijn.
Wat verwachten wij van jou?
We zoeken een enthousiaste stagiair(e) met goede communicatieve vaardigheden, affiniteit
met onze doelgroep, geduld en doorzettingsvermogen. Een teamplayer, maar ook iemand
die alleen zijn of haar mannetje staat.
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Wat kun jij van ons verwachten?
Je krijgt goede stagebegeleiding, waarbij nauwkeurig wordt gekeken naar jouw leerwensen.
Wij bieden een uitdagende en zelfstandige stageperiode, waarin je ervaring opdoet met een
grote diversiteit aan doelgroepen, vrijwilligers en netwerkpartners. Daarnaast werk je binnen
een gezellig team en ontvang je een stagevergoeding voor je werkzaamheden.

Solliciteren
Wij ontmoeten jou graag! Wanneer je enthousiast bent geraakt over deze vacature stuur dan
je motivatiebrief mét CV voor 31 juli 2020 naar financien-op-orde@stichting-pulse.nl.
Ontvang je graag meer informatie? Mail of neem telefonisch contact op met Ermelinde
Breed. Telefoonnummer: 06-15582789. Bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag.
Zie ook www.stichting-pulse.nl
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