
Wie ben jij? Wat ga je bij ons doen?

Stichting CAV is een maatschappelijk ondernemer. Het is onze missie mensen te 

helpen met het beheer van hun financiële huishouding en het nemen van 

beslissingen op het gebied van zorg en behandeling. Mensen die dit onvoldoende of 

niet zelf kunnen door bijvoorbeeld een beperking, schulden of ouderdom. Met onze 

zorgverlening bieden we rust en stabiliteit, zodat mensen aan hun toekomst kunnen 

werken of gewoon van hun oude dag kunnen genieten. Wij halen voldoening uit het 

helpen van deze mensen en vinden dat iedereen recht op hulp heeft.

Ter uitbreiding van het team zijn we 

op zoek naar een Budgetbeheerder. 

De taken van een Budgetbeheerder zijn 

erg breed en divers. Je doet betekenisvol 

werk door de cliënten van begin tot eind 

te ondersteunen bij hun financiële 

zaken.

Informele, open sfeer € 2.134 – 3.468/mnd

Budgetbeheerder


 

Wie zijn wij?



• Je voert zelfstandig het financieel beheer voor cliënten

• Je stelt budgetplannen op en geeft informatie over 
regelingen en voorzieningen

• Je werkt professioneel, doelmatig en ‘no-nonsense’

• Je onderhoudt een zakelijk warm contact met je eigen 
cliënten en organisaties.

• Verantwoordelijkheid draag je van begin tot eind.

• Je bent persoonlijk, pro-actief en positief ingesteld

• Je bent minimaal MBO-4 opgeleid  
(bijvoorbeeld sociaal-juridische dienstverlening)

• Je hebt affiniteit met zorgverlening en onze doelgroep, 
betrokken en empathisch, maar je neemt de problemen van 
je cliënten niet mee naar huis

• Je stelt prioriteiten en weet overzicht te behouden

• Je bent in staat cliënten te begeleiden naar zelfredzaamheid

• Je hebt een “drive” om maatschappelijk te netwerken:  
je ziet en pakt kansen in de markt

Is dit jóuw baan? Reageren? Stuur je motivatie en CV:
sollicitatie@stichting-cav.nl

Vragen? Ook dan kun je mailen naar: 
sollicitatie@stichting-cav.nl

… en ruimte om te groeien! op fulltime basis + 13e maand

We zoeken jou!

Budgetbeheerder

Vacature

28 - 36 uur/week


