Ondersteuning bieden aan Utrechters bij vragen rondom financiën en administratie.
Gedurende een aantal maanden tot een jaar kom je regelmatig bij iemand thuis om hem/haar
te ondersteunen bij vragen rondom financiën en administratie. Je neemt je cliënt het werk niet uit handen,
maar begeleidt hem of haar zodat hij/zij na verloop van tijd zelf verder kan. We koppelen je aan een cliënt
die past bij jouw ervaring en wensen.
Takenpakket:
Je begeleidt de cliënt o.a. bij het zelf uitvoeren van:
• De financiële administratie
• Sorteren en opbergen van poststukken
• Financiële zaken regelen via internet
• Overzichten van inkomsten en uitgaven maken
• Aanvragen of checken van de toeslagen en voorzieningen
• Omgaan met of meegaan naar instanties
• Coachen op zelfredzaamheid en zelfvertrouwen
Wij bieden:
• Praktijkgerichte scholing, begeleiding en een organisatie waarop je kunt terugvallen
• Interessant vrijwilligerswerk waarbij je met jouw kennis en ervaring echt verschil kunt maken
• (Relevante) werkervaring
• Een paar keer per jaar gezellige activiteiten en workshops voor vrijwilligers
Wij vragen:
• Je hebt HBO werk- en denkniveau
• Je hebt goede sociale vaardigheden
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlands taal (spreek- en schrijfvaardigheid)
• Gedetailleerde kennis van wet- en regelgeving is geen noodzaak. Wél de bereidheid om nieuwe kennis op
te doen via (bij)scholing
• Je bent 1 dagdeel (of meer) per week beschikbaar, voor minimaal één jaar
• Je kunt cliënten stimuleren om hun kennis en vaardigheden in te zetten. Dit om meer grip te krijgen en te
houden op hun administratie
• Je weet uit complexe informatie de meest belangrijk elementen op te sporen
• Je kunt zelfstandig werken en weet op tijd hulp te vragen waar nodig
• Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De kosten daarvan worden door de organisatie gedragen
Meer informatie:
Neem voor meer informatie contact op met één van de medewerkers van Team FIA, U Centraal op tel.nr. 0610781154 of via finan-admin@u-centraal.nl
U Centraal werkt samen met de Tussenvoorziening op het gebied van vrijwillige inzet bij financiën en
administratie. We organiseren gezamenlijke scholingen en werken samen in de werving en begeleiding van
nieuwe vrijwilligers.

