Beleidsadviseur Schuldhulpverlening
32 uur per week, standplaats Leeuwarden
Jouw werk
Je hebt er zin in! Variatie en wat druk op de ketel maakt dat jij blij wordt van je werk. De wereld van
schuldhulpverlening gaat je aan het hart. Vanuit je kennis over en werkervaring in het sociaal domein
en/of schuldhulpverlening weet je dat het hebben van schulden een enorme impact heeft op mensen.
Je bent van mening dat er nog veel winst te behalen is als het gaat om de hulp die inwoners van
Nederland wordt geboden en je onderschrijft volledig onze missie “Iedereen een gezonde financiële
toekomst”. Jij wil daar graag (pro)actief een bijdrage aan leveren.
Vanuit jouw rol als adviseur Beleid en Kwaliteit bij de Kredietbank schrijf je interne en organisatie
overstijgende beleidsstukken. Je haakt, namens de Kredietbank, aan bij beleidscommissies en
projecten van de branchevereniging NVVK. Je vertegenwoordigt de Kredietbank bij onder meer
opdrachtgevers, bestuursorganen en zelfstandige entiteiten binnen het sociaal domein. Je hebt
ervaring met en weet de weg in de bestuurlijke wereld van gemeenten. Je weet kansen in de markt te
vertalen naar nieuwe producten en diensten.
Als adviseur Beleid & Kwaliteit ben je verantwoordelijk voor het analyseren en vertalen van
beleidsvoornemens van overheden naar de organisatie en adviseert directie en management hierover.
Wet- en regelgeving en door gemeenten vastgesteld of voorgenomen SHV beleid vertaal je naar
intern beleid, interne procedures en werkinstructies. Eenmaal vastgestelde procedures en
werkinstructies houd je actueel. Door periodiek te onderzoeken of de vastgestelde werkwijze correct
wordt uitgevoerd draag je bij aan kwaliteitsbewaking. Vanuit je functie schrijf je mee aan en/of
coördineer je aanbestedingen en adviseer je de andere leden van het aanbestedingsteam op
inhoudelijk niveau en regelgeving rondom aanbestedingen. Je houdt actief de ontwikkelingen binnen
het domein van armoede en schulden bij en vertegenwoordigd de organisatie daarvoor extern.
Wat breng je mee
Je staat positief in het leven en houdt van uitdagingen in je werk. Je bent gewend om zaken vanuit
verschillende perspectieven te bekijken voor je je mening vormt. Tegelijkertijd zorg je voor structuur
en zet je je daadkracht in om je planning te halen. Je weet mensen mee te nemen in je denkbeelden
en hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Je bent
omgevingsbewust en kunt conceptueel denken. Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau en
kennis van sociaal domein en/of schuldhulpverlening in het bijzonder.
Wat bieden wij
Een superleuke baan in een dynamische omgeving en maatschappelijk betekenisvol werk. Ruimte om
je te ontwikkelen en je talenten in te zetten. Een salaris met een bandbreedte van € 3000 tot € 4600
op basis van 36 uur, afhankelijk van relevante werkervaring. De mogelijkheid om deels thuis te
werken. Uiteraard krijg je een laptop en telefoon.
Reageren
Ben je geïnteresseerd in deze functie dan kun je je sollicitatiebrief en C.V. vóór 15 juni 2022
mailen naar Maria Hutten, hoofd P&O via e-mailadres: solliciteren@kbnl.nl.
De gesprekken vinden plaats in Leeuwarden op 20 en 21 juni. Voor meer informatie over de functie
kun je contact opnemen met Dieuwke Altena, Tel: 06 125 80 773.
Een toets op het gebied van vaardigheid in schrijven van (beleids)stukken is onderdeel van de
sollicitatieprocedure.

