PuurZuid is de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Zuid.
Stichting PuurZuid legt zich toe op het bevorderen van maatschappelijke participatie en
sociale integratie van bewoners in Amsterdam-Zuid. Met bijzondere aandacht voor hen die
de greep op hun situatie dreigen te verliezen of kwijt zijn.
Voor het project schuldhulpverlening aan (ex) ondernemers zoeken wij:
Een schuldhulpverlener (2x)
32 - 36 uur per week
In de dienstverlening naar (ex-)ondernemers dreigen er cliënten tussen wal en schip te
vallen. PuurZuid heeft voor deze cliënten een speciaal aanbod ontwikkelt. In opdracht van en
in samenwerking met de gemeente wordt deze dienstverlening nu uitgebreid.
Doelstellingen:
Aan het project heeft de organisatie de volgende doelstellingen verbonden:
- Het versterken van samenwerkingsverbanden met de diverse betrokken organisaties
omtrent schuldhulpverlening aan ondernemers in de gemeente Amsterdam.
- Het in kaart brengen waar de hulpverlening van de organisatie beter kan aansluiten
op de wensen van de ondernemers.
- Door middel van het begeleiden van ondernemers inzicht verkrijgen in deze
doelgroep en welke dienstverlening het beste past bij deze doelgroep.
- Samen met de ondernemer toewerken naar een structurele oplossing voor de
financiële situatie.
Het is een afwisselende functie waarbij de belasting en tijdsdruk per week kunnen
verschillen. Je werkt nauw samen met je collega’s uit het project. Dit betekent dat je
mogelijk op diverse locaties zal werken.

Wij vragen
 Een (afgeronde) HBO opleiding;
 Kennis van en inzicht in financiën, budgettering en administratieve procedures;
 Kennis van inkomensreparatie;
 Affiniteit en bekendheid met diverse culturele achtergronden;
 Kennis van de sociale kaart;
 Kennis van psychosociale oorzaken van schuldenproblematiek;
 Stevige persoonlijkheid, pro actief en accuraat;
 Bij voorkeur ervaring binnen de Amsterdamse schuldhulpverlening.
Wij bieden
 Een plezierige werkomgeving waar jij je kennis kunt inzetten en je verder kunt
ontwikkelen;
 Een salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 met een minimum van € 2.592en een maximum van € 3.624,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband
(36 upw);
 Individueel Keuze Budget en Loopbaanbudget;
 Lidmaatschap CultuurWerkt!;
 Een dienstverband voor bepaalde tijd;
 Werktijden worden in overleg bepaald.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Inge
Donken, 020 2359 440 / 06 13385525 en met Albert Stolker, 020 2359 401 / 06 13069161.
Voldoe je aan de eisen en herken jij jezelf in het profiel dan ontvangen wij graag je motivatie
en CV via een mail aan solliciteren@desocialemaatschap.nl, onder vermelding van
´schuldhulpverlener zelfstandigen’.
De reactietermijn sluit op dinsdag 29 januari 2019, de eerste gesprekken zullen in week 6
plaatsvinden en de tweede gesprekken zullen in week 7.
Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet waarbij de interne kandidaat bij gelijke
geschiktheid de voorkeur geniet.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

