
Voor ons bureau in Epe zoeken wij op korte termijn een 

Bewindvoerder  
Wat ga je doen: 
Als bewindvoerder regel je op professionele wijze de financiële 
zaken voor je cliënten. Het betreft een zelfstandige functie 
waarin communicatie met zeer verschillende partijen, zoals 
cliënten, rechtbanken, overheidsinstanties, schuldeisers, 
hulpverleners etc. een centrale rol speelt. Je gaat veel bellen, 
mailen, schrijven, uitzoeken en regelen. Het werk is afwisselend, 
uitdagend, en soms repeterend. Je deelt kennis en je gaat voor 
kwaliteit. We zijn op zoek naar een prettige collega die zich in 
ons team graag wil inzetten voor de belangen van onze cliënten. 

Wat hebben we jou 
te bieden? 
Een fulltime baan (32-40 
uur) Salaris obv opleiding 
en ervaring 

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

In onze sector is sprake van opleidingseisen. Deze kun je vinden 
op Rechtspraak.nl. HBO SJD-, MWD- of Rechten (of een passende 
MBO-4 opleiding met minimaal 2 jaar relevante werkervaring) is 
vereist. Vanwege de aard van de werkzaamheden en het 
werkgebied heb je een eigen auto nodig. 

sollicitaties@bureauTW.nl 
Acquisitie naar aanleiding 
van deze vacature wordt 
niet op prijs gesteld. Waar kom je te werken: 

Bij een modern bedrijf waar geen dag hetzelfde is. Met een 
gezellig team in een prachtig nieuw pand in het centrum van 
Epe. Waar we van elkaar leren en inbreng van onze 
medewerkers waarderen. Wij verlenen sinds 2005 financiële zorg 
aan inwoners van de regio Gelderland en Overijssel. Vanwege de 
kwaliteit van ons werk hebben we een uitstekende naam 
opgebouwd. 
 

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

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 efficiënte en procesmatige 
manier van werken en denken 
hebt. Eigenschappen als 
punctualiteit, nauwkeurigheid 
en helder communiceren zijn 
essentieel. Daarnaast woon 
je maximaal een half uur 
rijden van Epe. 

 


