
 

 

 

Stichting Doras is de instellingen voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord. 

Doras legt zich toe op het bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale integratie van 

bewoners in Amsterdam-Noord. Met bijzondere aandacht voor hen die de greep op hun situatie 

dreigen te verliezen of kwijt zijn.  

 
Doras vraagt per 1 september 2019 

Twee  outreachende SCHULDHULPVERLENERS (m/v) voor 32 uur en 24 uur (tijdelijk dienstverband) 
 
Het betreft een functie waarbij je enerzijds in een vroeg stadium cliënten benadert om de situatie te 
inventariseren en de mogelijkheden voor hulp te onderzoeken (Vroeg Eropaf). 
Anderzijds, in dreigende schuldensituaties,  ondersteun je de cliënt bij het oplossen van de dreigende 
schuldenproblematiek door middel van advies en begeleiding. De focus is daarbij gericht op het 
wegnemen van de oorzaak en het voorkomen van nieuwe schulden en daarnaast het opzetten van 
een schuldenregeling (Eropaf).  
 
Het is een afwisselende functie waarbij de belasting en tijdsdruk per week kan verschillen. Je werkt in 
een klein sub-team waarin nauw samengewerkt wordt, ook met andere disciplines.  
 
Wij vragen  

 Een afgeronde relevante HBO opleiding; 

 Kennis van en inzicht in financiën, budgettering en administratieve procedures; 

 Kennis van de sociale kaart en van psychosociale oorzaken van schuldenproblematiek; 

 Affiniteit en bekendheid met diverse culturele achtergronden en het begrippenkader van 
cliënten en andere instanties  

 Ervaring in het werkveld 

 Stevige persoonlijkheid, flexibel, pro actief en accuraat 

 Bereidheid om buiten kantooruren te werken. 
 
Wij bieden 

 Een leuke afwisselende functie binnen een hecht team 

 Een zelfstandige en verantwoordelijke functie in een informele en op ontwikkeling gerichte 
organisatie; 

 Een tijdelijk dienstverband met mogelijkheid voor verlenging;  

 Een goede werkplek in Amsterdam Noord 

 Salaris volgens de cao Welzijn, salarisschaal 8. 
 
Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Colette Kooijman,  
020-2359 510 / 06-1007951 
 
Je sollicitatie met cv kun je voor 31 augustus 2019 mailen naar: solliciteren@desocialemaatschap.nl 
De gesprekken zullen dinsdag 3 september en vrijdag 6 september a.s. plaatsvinden. 
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