Vacature

Financiën op orde
Vind je het leuk mensen te helpen om de administratie weer op orde te krijgen en er voor te zorgen
dat ze inzicht hebben in de financiën? Weet je hoe een begroting werkt en kan je mensen adviseren
over hun inkomsten en uitgaven? Wil je helpen bij het invullen van formulieren of het bellen naar
instanties?

De organisatie
Pulse is dé welzijnsonderneming van en voor inwoners van IJsselstein. Ons doel is dat de
ondersteuning leidt tot wonen in een wijk waarin bewoners zich thuis en veilig voelen. Gekend en
gezien worden. Meedoen en een bijdrage leveren. Zelfredzaamheid en prettig in hun eigen huis
wonen. Daar zet Stichting Pulse zich voor in.
We organiseren dit samen met burgers: we zoeken ideeën en vragen, stimuleren en faciliteren
initiatief, mobiliseren en coördineren vrijwillige inzet. Met een 50 professionals en meer dan 450
vrijwilligers bereiken we heel veel.

De functie
De functie omvat verschillende taken:
 Ondersteuning bij de administratie en het verkrijgen van inzicht in de financiën.
 Maken van een begroting en het meedenken bij het maken van financiële keuzes.
 Invullen van formulieren en bellen naar instanties
 Verzamelen van gegevens voor de schuldhulpverlening
De begeleiding vindt bij de cliënten thuis plaats. Onderling maken jullie afspraken over frequentie en
het dagdeel waarop het bezoek plaatsvindt.
De vrijwilligers van Financiën Op Orde worden begeleid door een coördinator. Er worden regelmatig
bijeenkomsten gehouden waarin voorlichting wordt gegeven om de kennis van de vrijwilligers over
relevante onderwerpen te vergroten

Profiel/eisen








Betrouwbaar
Geduldig
Enthousiast
Georganiseerd
Je bent met regelmaat beschikbaar
Je gaat discreet en vertrouwelijk met alle informatie om
Je bent in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (de kosten worden vergoed door Pulse)

Sollicitatie
Wanneer je interesse hebt in deze functie kun je een e-mail sturen naar financien-oporde@stichting-pulse.nl of bellen naar 030 – 686 80 30
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