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Juridisch medewerker , 24 uur per week 

Standplaats Almere of Leeuwarden 
 

Kredietbank Nederland heeft als missie “Een gezonde financiële toekomst voor iedereen”. Door ons 
werk zien we hoe zorgen om financiële problemen het welzijn en de levensvreugde van mensen 
aantast. Onze klanten willen dan ook niets liever dan zo snel mogelijk uit de schulden en rust in het 
hoofd. Alleen als iedereen binnen onze organisatie zich daarvoor inspant, kunnen we onze klanten zo 
goed mogelijk helpen. 
 
Jouw dag 
Jij begint met een blij gevoel je dag, er ligt lekker veel werk waar je mee aan de slag kan. Hoe 
complexer de dossiers, hoe leuker jij het vindt. Je vraagt je af of er nog ergens een mogelijkheid is 
om het dossier succesvol voor te leggen aan de rechter. Met een voorlopige voorziening, een 
moratorium of een dwangakkoord komt er voor de klant weer licht aan het eind van de tunnel en daar 
doe je het voor. Na een goede analyse van het dossier stel je het verzoekschrift en de verklaring 
WSNP op. Je weet zeker dat alle benodigde stukken geprint en toegevoegd zijn. Zo durf je je collega 
er wel mee naar de rechtbank te sturen. In veel gevallen bel je met de klant voor informatie en om 
ook die voor te bereiden op de zitting. Met jouw kennis help je ook je collega schuldregelaars met 
complexe dossiers en ben je aanspreekpunt voor externe contacten als het gaat om juridische vragen 
in het kader van de schuldendossiers. Omdat al het mooie werk wat je doet ook betaald moet worden, 
dien je ook zelf de declaratie subsidie en aanvraag toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand in en 
zorg je voor inning van de eigen bijdrage van de klant. Door het werk wat je doet, zie je de resultaten 
van ons bedrijfsproces en ontwikkel je ideeën over waar het beter kan. Deze leg je actief voor aan je 
leidinggevende. 
 
Wat breng jij ons 
Je bent een positief mens en ziet vooral mogelijkheden. Je hebt plezier in het analyseren van het 

dossier en houdt van een stevig werktempo. Uiteraard heb je een HBO werk - en denkniveau (bij 
voorkeur HBO –rechten) en een gedegen kennis van het insolventierecht.  Je deelt je kennis met je 
collega’s zodat zij het een volgende keer nog beter kunnen doen.  
 
Wat brengen wij 
Bij ons vind je een dynamische werkomgeving met gezellige collega’s, die met veel trots en 
bevlogenheid hun werk doen voor alle klanten van de Kredietbank. Je salaris is afhankelijk van je 

werkervaring en ligt tussen € 2600,- en € 3600,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week. Daarnaast 
krijg je 6% eindejaarsuitkering, een pensioenregeling bij ABP en een week bovenwettelijke vakantie-
uren. 
 
Wie zijn wij? 
Stichting Kredietbank Nederland is één van de grotere spelers op het gebied van schuldhulpverlening 
en sociale kredietverlening. De 160 medewerkers werken vanuit Leeuwarden, Almere, Hoorn en 

Waalwijk. De Kredietbank voert voor 90 gemeenten de schuldhulpverlening (gedeeltelijk) uit en 
verstrekt in 120 gemeenten sociale kredieten. De kernwaarden van de organisatie zijn 
betrouwbaarheid, deskundigheid, optimisme, openheid en aandacht. 

 
Interesse? 
Ben je geïnteresseerd in deze functie dan mail dan je sollicitatie en C.V. vóór 3 juni naar 
solliciteren@kbnl.nl. We kijken uit naar je reactie. Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je 

contact opnemen met Onna Postma, telefoonnummer: 0646015145. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 
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