Wegens uitdiensttreding van onze huidige directeur- bestuurder a.i. zoeken wij per
1 augustus 2019 kandidaten voor de functie

Directeur-bestuurder
voor 32 uur per week
Stichting Budgethulp, gevestigd in Maassluis en Delft, biedt financiële dienstverlening aan
kwetsbare personen die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig hun vermogen te beheren. Onze
dienstverlening bestaat uit schuldhulpverlening, budgetbegeleiding, budgetbeheer, bewindvoering,
curatele en educatie met als doel verantwoord beheer en besteding van inkomen of vermogen. Om
deze dienstverlening mogelijk te maken is het van belang dat de organisatie voldoende cliënten in
ondersteuning heeft en zorgt voor een optimale mix van cliënten, die meer en minder tijdsintensief
ondersteund kunnen worden. Dit is reden dat de organisatie een groeiscenario kent.
De gezochte directeur/bestuurder is degene die belast is met de beleidsvoorbereiding en uitvoering
van het totale beheer van de instelling en daarvoor rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de
Raad van Toezicht. Samen met de Raad van Toezicht is de functionaris verantwoordelijk voor de
ontwikkeling en realisatie van de strategische beleidsvoering van de instelling, zodanig dat telkens
een evenwichtige afweging wordt gemaakt van de belangen van de instelling en van allen die bij de
instelling betrokken zijn, opdat de belangen van de instelling in relatie tot de doelstelling en de
maatschappelijke functie van de instelling gewaarborgd zijn en blijven.

Profielschets
Wij zoeken een ondernemende directeur/bestuurder;
• met een opleiding op Academisch-niveau zoals een afgeronde WO masteropleiding:
Nederlands recht ; Finance en control; Economie of Accountancy of een afgeronde HBO
bacheloropleiding: Maatschappelijk werk en dienstverlening; Management, economie en
recht (alle afstudeerrichtingen); Sociaal juridische dienstverlening; Rechten; Financial services
management; Sociaal pedagogische hulpverlening; Accountancy; Sociale zekerheid;
Bedrijfsadministratie; HEAO Economisch-Juridisch; HEAO Economisch-Administratief of
Vakopleiding kandidaat-deurwaarder, aangevuld met relevantie managementopleidingen,
kennis van Beschermingsbewind, Curatele en Mentorschap, de Wet Schuldhulpverlening,
sociale Kaart, sociale zekerheid en de Wet Financieel Toezicht om vorm te kunnen geven aan
het beleid van de stichting.
• met ruime kennis en ervaring van managementtechnieken en organisatiebeleid waaronder
kwaliteit- en verandermanagement, financieel- en personeelsmanagement, net als ruime
ervaring met het opbouwen van en het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden in
een netwerk.
• kennis met betrekking tot de doelgroep, wetgeving en beleidslijnen om beleid te kunnen
vaststellen.
• met een visie op de ontwikkelingen binnen de sector.
• kennis van en inzicht in de aanpak van de financiële problematiek van de doelgroep is een pré.

Arbeidsvoorwaarden
Voor de inschaling van het salaris wordt de FWG 70 CAO GGZ gevolgd.
Meer informatie?
Uitgebreide informatie over deze vacature, onze organisatie en dienstverlening kunt u opvragen bij
Mevr. N. Beukers T: 06 23782947.
Zie verder de website: www.stichtingbudgethulp.nl .
Sollicitaties
Uw sollicitatie kunt u schriftelijk richten aan mw. N. Beukers, voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Budgethulp E: nancybeukers@hotmail.com
Wij zien uw belangstelling met cv en motivatie graag tegemoet voor 10 juni 2019!
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

