
Voor ons bureau in Epe zoeken wij op korte termijn een 

bewindvoerder m/v (HBO)
Het team van Bureau Tjeenk Willink is vanwege haar groei op 
zoek naar nieuwe collega’s!
Als bewindvoerder richt je je op mensen die problemen ondervinden 
bij het regelen van hun dagelijkse fi nanciële huishouden, of die als 
gevolg van een ernstige problematische schuldensituatie niet meer 
in staat zijn hun eigen fi nanciën te regelen. In deze situaties kan er 
door de cliënt zelf, vanuit de gemeente, of vanuit een zorginstelling, 
beschermingsbewind worden aangevraagd bij de Rechtbank. Als een 
bewindvoerder door de rechter wordt benoemd, wordt dit vastgelegd 
in een beschikking. Pas dan kan de bewindvoerder aan het werk.

Om deze reden werken we alleen met (minimaal) HBO opgeleide me-
dewerkers met bijvoorbeeld een opleiding SJD of rechten. Minimaal 2 
jaar werkervaring met deze doelgroep is een voorwaarde. Vanwege de 
aard van de werkzaamheden, locatie van het kantoor en het werkge-
bied dien je over een auto te beschikken. 

Dit is Bureau Tjeenk Willink
Een moderne organisatie waar geen dag hetzelfde is. En dat op een 
prachtige werklocatie, bewaakt door Leo onze kantoorteckel. Wij gelo-
ven in samenwerken en pionieren. Bij ons haalt de directeur ook koffi e 
en initiatief wordt zeer gewaardeerd.

Wat vragen we van jou?
Dat je zelf verantwoordelijkheid neemt, prettig in de omgang bent, 
zelfstandig kunt werken maar ook samenwerking weet te zoeken. Dat 
je jouw kennis en feedback deelt met je team en een effi ciënte en 
procesmatige manier van werken en denken hebt. Eigenschappen als 
punctualiteit, nauwkeurigheid en helder communiceren zijn essentieel. 
Daarnaast ben je woonachtig op maximaal een half uur rijden van Epe.

Wat hebben we jou 
te bieden?
Een fulltime baan waarin 
wij streven naar een 
contract voor onbetaalde tijd 
omdat we graag investeren 
in ons team.

Interesse?
Mail je motivatie met je CV 
en we nemen binnenkort
contact met je op.

sollicitaties@bureauTW.nl
Acquisitie naar aanleiding 
van deze vacature wordt 
niet op prijs gesteld.

Meer weten over ons 
of wat we doen?
www.bureauTW.nl
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