Vrijwilligers Thuisadministratie
Beschrijving:

Humanitas Thuisadministratie is er om geldzaken en administratie op
orde te brengen en te houden. Mensen blijven niet rondtobben, als
ze het overzicht zijn kwijtgeraakt. Een vrijwilliger geeft tijdelijke
hulp bij administratie en helpt om zaken op een rijtje te krijgen en
te houden.
De vrijwilligers van de thuisadministratie hebben de volgende taken:
- Maandelijks helpen bij de post doornemen en/of
- Budgetteren en/of
- Regelingen treffen bij (dreigende) schulden
- Het verzamelen van de benodigde stukken en informatie voor de
Kredietbank, in geval
van schuldhulpverlening
- bij een wijkteam financiële inloop verzorgen voor alle
bovenstaande werkzaamheden
Voor de functie is een combinatie nodig van belangstelling hebben in
cijfers en een uitdaging zien in de confrontatie met de bureaucratie.
Daarnaast vraagt het om een sociale instelling, het hebben van een
luisterend oor en het kunnen zien van de grenzen van zowel de
deelnemer als van de vrijwilliger zelf.

Waarom is het
Dit werk biedt je leerzame ervaringen. Je komt met verschillende
een leuke
mensen en problemen in aanraking. Buitenlanders, verslaafden,
vrijwilligersplek? ADHD-problematiek; mensen met psychische problemen, maar ook
mensen die door omstandigheden in de problemen zijn geraakt.
Wat wordt er
verwacht van de
vrijwilliger?:

Enthousiaste inzet voor, afhankelijk van de deelnemer, minimaal 3
uur per maand of tot 8 uur in de week.
Het volgen van de bijbehorende opleidingen, die Humanitas worden
aangeboden en vergoed.

Over de organisatie, Humanitas

Humanitas heeft wel dertien verschillende
activiteiten om mensen die tijdelijk even een
steuntje in de rug nodig hebben bij te staan. Van
helpen bij opgroeien, kindervakanties, tegen gaan
van eenzaamheid en mensen helpen bij de
administratie. Bij al deze activiteiten staan we naast
de deelnemer, met als doel zijn zelfredzaamheid te
vergroten.

Heb je interesse in de vacature? Dan kun je contact met ons opnemen via
info@leeuwarderuitdaging.nl of via 058 3030 400 (Amaryllis, je kunt dam vragen
naar de Leeuwarder Uitdaging) wij brengen je dan in contact met de organisatie.

