
 
 

Vacature assistent budgetbeheer                                                                                                                

De VKB helpt inwoners die niet goed kunnen rondkomen, moeite hebben met het aflossen van schulden of het 
overzicht kwijt zijn op hun financiële situatie. We werken samen met gemeenten, andere hulpverleners en 
vrijwilligersorganisaties om inwoners te helpen bij geldzorgen. De VKB wil dé inwonersgerichte, betrouwbare en 
deskundige dienstverlener zijn die inwoners met geldzorgen bijstaat. De medewerkers van de afdeling Budgetbeheer 
werken samen met inwoners toe naar financiële zelfredzaamheid. Dit doen zij door het inzetten van 
inkomensbeheer en coaching.  
 

Op onze afdeling budgetbeheer zijn wij in verband met het vertrek van een collega op zoek naar een; 

Assistent budgetbeheer (1 fte/ 36uur) 

Wat ga je doen: 
Als assistent budgetbeheer assisteer je de consulent in de meest ruime zin van het woord. Je werkt nauw samen met 
de consulenten budgetbeheer. Maar ook met de andere afdelingen binnen onze organisatie. 

Onder je taken hoort onder meer: 
- Het zelfstandig of op aangeven van een consulent afhandelen van binnenkomende poststukken of email 

berichten via een geautomatiseerd proces.  
- Het op aangeven en onder eindverantwoordelijkheid van de consulent zelfstandig verzorgen van 

betaalopdrachten, het aanpassen van budgetplannen en uitgaande correspondentie. 
- Telefonisch te woord staan van inwoners en ketenpartners. 
- Het verrichten van alle overige ondersteunende werkzaamheden binnen de organisatie als de situatie 

daarom vraagt, zoals het aanpassen van correspondentie of het notuleren van (werk) overleggen. 

Wat vragen wij: 
- Een flexibele werkhouding en goede sociale eigenschappen. 
- Een diploma op minimaal MBO4 niveau in een administratieve/financiële richting. 
- Kennis van actuele sociale wet- en regelgeving, bij voorkeur op het gebied van de schuldhulpverlening. 
- Een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie. 
- Bij voorkeur ervaring in werken met een digitaal archief. 

Wat bieden wij: 

- Een uitdagende functie voor de periode van in eerste instantie een jaar, met mogelijkheid tot verlenging 
- Salariëring volgens CAO SGO, functieschaal 6. 
- Een leuke plek in een zich ontwikkelende organisatie 

 

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met : Mw. J.K. Mertens. ( 0596 629 600).  

Of solliciteer direct door je motivatie en C.V voor woensdag 15 december te sturen naar: solliciteren@vkb.nl 

 

 

Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat 
voorrang. 

Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld 
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