VACATURE Thuisadministratie
Humanitas Leeuwarden
Heb jij ervaring met financiën/administratie/schulden vind je het leuk om mensen weer
inzicht te geven in hun eigen geldzaken. Deze functie is een combinatie; interesse hebben
in cijfers, een uitdaging zien in de bureaucratie en het sociale, een luisterend oor maar
ook zien wat de grenzen zijn van de deelnemer. Herken jij je hierin neem dan contact op
met ons op.
Je gaat bij een wijkteam aan de slag met z’n tweeën. Je werkt samen met de sociaal
werkers, met andere afdelingen van Humanitas en andere organisaties.
Dit zijn de activiteiten:
•
•
•
•
•

Budgetteren, tips voor boodschappen
Inzicht geven in inkomsten en uitgaven
Schulden inzichtelijk maken
Samen regelingen treffen of
Voorbereiden naar Kredietbank

Wie we zijn:
Bij Humanitas Leeuwarden e.o. zijn meer dan 450 vrijwilligers actief die mensen tijdelijk
een steuntje in de rug geven op het gebied van opvoeden, opgroeien, thuisadministratie,
eenzaamheid & participatie en verlies.
Wat we vragen:
•
je hebt kennis van administratie en google.
•
Je kunt je inleven
•
je kunt in een team meedraaien maar ook zelfstandig werken
•
je bent gemiddeld 6 uren per week beschikbaar
•
je kunt je vinden in de uitgangspunten van Humanitas
•
je woont het liefst ten zuiden van Leeuwarden, dichtbij Grou of hebt een auto.
Wat we bieden:
•
een afwisselend en leerzaam takenpakket met de mogelijkheid je ervaring op het
gebied van schuldhulp verder uit te breiden
•
deskundige begeleiding tijdens je activiteiten
•
vergoeding van onkosten
•
collectieve vrijwilligersverzekering
Heb je belangstelling?
stuur dan een mail naar ta.leeuwarden@humanitas.nl
of bel: 058 266 6608 (maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.00 uur
Als je toch minder tijd hebt en je wil wel graag helpen dan gaan we met elkaar in gesprek.
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
Voor meer informatie www.humanitas.nl/leeuwarden

