Voor het team Producten in Almere zijn we per direct op zoek naar een

Schuldregelaar hercontroles
36 uur per week
De context
Binnen schuldhulpverlening spelen meerdere belangen als het gaat om het oplossen van schulden. De
belangen van schuldeisers en schuldenaren komen samen in het proces schuldbemiddeling. De schuldeisers
willen zoveel mogelijk terug van de uitstaande schuld. De schuldenaar wil/moet de schuld voldoen voor
zover dat binnen zijn situatie mogelijk is. Aan het begin van de schuldbemiddeling vervult een
schuldregelaar, met in achtneming van alle wet- en regelgeving, de rol van bemiddelaar en zorgt dat over de
mate van terugbetaling afspraken worden gemaakt. Jaarlijks en aan het eind van de regeling moet worden
gecontroleerd of de schuldenaar zich aan de afspraken heeft gehouden en of de mate van afdracht door de
schuldenaar nog passend is. De schuldeisers krijgen na de jaarlijkse controle een uitbetaling.
Wat ga je doen
Als schuldregelaar hercontrole is het jouw taak om na 12, 24 en 36 maanden na de start van de
schuldbemiddeling te controleren of de omstandigheden van de schuldenaar zijn gewijzigd en de afdracht
nog past bij die omstandigheden. Dat doe je door allerlei stukken te verzamelen over onder meer het
inkomen, de vermogensbestanddelen en de gezinssamenstelling van de schuldenaar. Je zoekt daarvoor
schriftelijk en/of telefonisch contact met de schuldenaar. Als je alle documenten hebt ontvangen maak je
een herberekening van het Vtlb. Als de aflossingscapaciteit is gegroeid, stel je het nieuwe bedrag vast en
zorgt dat de reservering wordt aangepast. Je bent ook verantwoordelijk voor het doorbetalen aan en de
communicatie met de schuldeisers.
Wat breng je mee
• Een afgeronde MBO 4 opleiding Sociaal Juridisch Medewerker
• 2 jaar werkervaring binnen incasso of schuldhulpverlening is een pre
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands en bent communicatief vaardig
• Je herkent jezelf in competenties als nauwkeurig, klantgericht, besluitvaardig, flexibel,
stressbestendig en zelfstandig.
• Je bent 5 dagen per week beschikbaar.
Wat krijg je van ons
• Een leuke baan in een enthousiast team
• Een eerste contract voor een jaar
• Een startsalaris tussen € 1.900,- en € 2.600,-, afhankelijk van je werkervaring
• 6% eindejaarsuitkering
Wie zijn wij
Onze sinds 1951 opgebouwde expertise, begin deze eeuw gebundeld in Kredietbank Nederland, maakte ons
de perfecte partner om mensen met onoplosbaar lijkende schulden een uitweg te bieden.
Voor meer dan 7000 mensen maakten en maken wij dagelijks het verschil tussen financieel verzuipen en
overleven met een waardig en waardevol financieel toekomstperspectief.
En omdat iedereen recht heeft op een financieel gezonde toekomst en de weg daar naartoe soms moeilijk is,
blijven wij meer dan onze best doen om voor hen het verschil te maken. Op weg naar zelfrespect en
zelfvertrouwen.
Reageren
Ben je geïnteresseerd in deze functie dan kun je je sollicitatiebrief en C.V. vóór 20 april 2021 mailen naar
Maria Hutten, hoofd P&O via e-mailadres: solliciteren@kbnl.nl.

