
Mentor/Bewindvoerder  

Bureau Tjeenk Willink zoekt nieuwe collega’s! 

De functie mentor/bewindvoerder combineert de zorg- en 

financiële belangen van de cliënt. Als mentor behartig je deze op 

het gebied van verpleging, verzorging, behandeling en verblijf. Je 

voert de regie over de zorg. Als bewindvoerder vertegenwoordig 

je de financiële belangen van deze cliënten. Je regelt op 

professionele wijze hun dagelijkse financiële huishouden. Je 

communiceert met zeer verschillende partijen zoals cliënten, 

rechtbanken, overheidsinstanties, hulpverleners etc. Je zult 

hiervoor veel bellen, mailen, uitzoeken en regelen. De combinatie 

van de twee zorgt voor een leuke afwisseling tussen kantoorwerk 

en afspraken buiten de deur.  

 

Wat hebben we jou 

te bieden? 

Een fulltime baan (32-40 

uur) Salaris o.b.v. 

opleiding en ervaring. 

Interesse? 

Mail je motivatie en CV naar 

sollicitaties@bureautw.nl en 

we nemen binnenkort 

contact met je op! 

Op deze zelfstandige functie zijn opleidingseisen van toepassing. 

Minimaal MBO-4 in een medische of sociaal-maatschappelijke 

richting (zie www.rechtspraak.nl voor de opleidingseisen) 

Acquisitie naar aanleiding 

van deze vacature wordt 

niet op prijs gesteld. 

Waar kom je te werken? 

Bij een modern bedrijf, in een prachtig pand in het centrum van 

Epe. Bureau Tjeenk Willink is sinds 2005 aktief als financieel 

zorgverlener. Ons werkgebied is Gelderland en Overijssel. We zijn 

een gezellig en divers team dat van elkaar leert. We verwelkomen 

je graag. Bij ons haalt de werkgever ook koffie en initiatief wordt 

zeer gewaardeerd. 

Meer weten over 

ons en wat we 

doen? 

www.bureauTW.nl 

Wat vragen we van jou?           

Dat je de nodige levenservaring 

meebrengt en zelfzeker bent.  

Je weet hoofd- en bijzaken goed te 

scheiden. Je stelt prioriteiten en bent 

oplossingsgericht. Met humor en 

relativeringsvermogen draag je bij aan 

een fijne teamsfeer. Je deelt jouw 

kennis en feedback graag en je hebt 

een efficiënte en procesmatige manier 

van werken en denken. Punctualiteit, 

nauwkeurigheid, digitale vaardigheid 

en helder communiceren zijn 

essentieel. Je bent woonachtig op 

maximaal een half uur rijden van Epe 

en bent in het bezit van een auto. 

 


