
 

 

 

Stichting PuurZuid is de organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam- Zuid. Wij 

bieden hulp op maat aan alle bewoners in Stadsdeel Zuid die problemen hebben en de greep op hun 

situatie dreigen te verliezen of misschien zelfs al kwijt zijn. Wij doorbreken isolement, bieden 

ondersteuning en maken mensen zo zelfredzaam als mogelijk, uitgaand van hun eigen kracht, 

talenten en met respect voor ieders eigenheid: wij vinden dat iedereen ertoe doet en recht heeft op 

kwaliteit van leven! 

Omdat Susanne met zwangerschapsverlof gaat, komt er tijdelijk een plek vrij in ons gezellige team 

op wijklocatie de Lekstraat en zoeken wij een: 

 

 

Schuldhulpverlener ter vervanging verlof  

Vanaf half augustus t/m eind december 

36 uur per week 
 

 

Als schuldhulpverlener in de Amsterdamse Rivierenbuurt werk je samen met onze vrijwilligers, 

sociaal werkers, juridisch dienstverleners,  mantelzorgcoaches én niet te vergeten: je collega-

schuldhulpverleners: Brian Bol, Chari Curiel en Laura Larue.  

 

Je doel: een toekomst zonder schulden voor de cliënten! Dit ga je doen door mensen te  begeleiden 

die in een problematische schuldensituatie verkeren of dreigen te raken. Je analyseert de oorzaken 

en de gevolgen van de schuldenproblematiek en ondersteunt de cliënt in het voorkomen van nieuwe 

schulden. Samen met de cliënt kom je tot hulpverleningsdoelen en beschrijft deze in een (Route 020) 

plan van aanpak. Je begeleidt de cliënt bij het oplossen van de schuldenproblematiek. Waar nodig 

werk je samen met derden om samen de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden. 

Wat dit de mooiste baan maakt? Vaak maak jij door je hulp het verschil en geef je structuur en een 

stukje rust in iemands leven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heb jij: 

 Een afgeronde HBO opleiding (SJD/SW)? 

 Kennis van en inzicht in financiën, budgettering en administratieve procedures? 

 Kennis van inkomensreparatie? 

 Affiniteit ben je bekend met diverse culturele achtergronden? 

 Kennis van de sociale kaart? 

 Kennis van psychosociale oorzaken van schuldenproblematiek? 

 Een stevige, proactieve en accurate persoonlijkheid? 

 Ervaring in beheer van eigen caseload? 

 Bij voorkeur ervaring binnen de Amsterdamse schuldhulpverlening? 

 

Dan maken wij graag kennis met je! Wat wij je kunnen bieden: 

 Een plezierige, innovatieve en dynamische werkomgeving 

 Een salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 met een minimum van € 2.592,- en 

een maximum van € 3.624,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (op 

basis van 36 uur) 

 Individueel Keuze Budget en Loopbaanbudget, zodat jij zelf kan kiezen wat jij belangrijk vindt 

 Lidmaatschap bij CultuurWerkt! 

 Werktijden die in overleg kunnen worden bepaald; wel zo prettig 

 

 

Informatie en sollicitatie: 

Leuk dat je geïnteresseerd bent! Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact 

opnemen met Susanne Dreijer 020-2359 426 en Chari Curiel 020-2359 416.  

 

Direct solliciteren? Yes! Stuur dan uiterlijk 12 juli 2019 je sollicitatie per mail naar 

solliciteren@desocialemaatschap.nl. 

 

De gesprekken zullen respectievelijk in week 29 en 30 plaats vinden.  

 

Deze vacature wordt in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de 

voorkeur. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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