
 
 

 
 

 
Voor het team JSHV in Amsterdam-Noord zijn wij per direct op zoek naar een: 
 
 

Jongerenschuldhulpverlener 
32 - 36 uur per week 

 
 
Als jongerenschuldhulpverlener bied je ondersteuning aan jongeren die woonachtig zijn in 
Amsterdam en problemen ondervinden met hun financiën in combinatie met wonen, werk 
en opleiding. Je ondersteunt jongeren bij het oplossen van financiële problemen door 
middel van advies en begeleiding en leert hen om te gaan met geld om financiële 
problemen in de toekomst te voorkomen. 
 
Wat zoeken wij in een nieuwe collega… 
 
Een enthousiaste aanpakker die ervaring heeft in de schuldhulpverlening!  
In ons team zijn er tal van projecten om aan deel te nemen. Onder andere het WPI project. 
Hiervoor ga je 20 uur per week aan de slag bij Gemeente Amsterdam. Je zult hierbij 
informatie verstrekken aan de klantmanagers over financiën, gesprekken voeren en 
trajecten opzetten en monitoren. 
 
Naast het WPI project zal je als jongerenschuldhulpverlener 12 uur per week 
verantwoordelijk zijn voor een eigen caseload. Het voeren van intakegesprekken, 
stabiliseren van alle leefgebieden waar onze jongeren begeleiding bij nodig hebben, zijn 
taken die hiertoe behoren.  
Daarnaast werk je indien mogelijk toe naar een aanvraag bij de Gemeentelijke Kredietbank 
Amsterdam (GKA). 
 
Wij vragen… 

 Relevante HBO opleiding; 

 Ervaring in het werken met jongeren; 

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

 Ervaring in de schuldhulpverlening; 

 Kennis van de sociale kaart en psychosociale oorzaken van schuldenproblematiek; 

 Kennis van voorliggende voorzieningen op het gebied van jongeren; 

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



 
 
Profiel… 

 Iemand die oplossingsgericht is en met oog voor de lange termijn doelen van de 
jongeren handelt; 

 Zelfstandig een caseload kunnen beheren; 

 Kunnen schakelen tussen collega’s, jongeren en derden; 

 Als mediator tussen de jongere en de schuldeisers fungeert; 

 Flexibel in houding en werktijden. 
 
Wat wij bieden… 

 Een afwisselende functie, betrokken collega’s en veel ruimte voor eigen 
inbreng; 

 Een salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 met een minimum van 
€ 2.494,- en een maximum van € 3.553,- bruto per maand op basis van een 
fulltime dienstverband (36 upw); 

 Een Individueel Keuze Budget; 

 Loopbaanbudget. 
 
Informatie… 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Joost Verlinden op 
telefoonnummer: 020 – 2359 660 of Astrid Boerman op 020 – 2359 639 
 
Je sollicitatie met CV kun je voor 15 juli 2019 mailen naar: 
solliciteren@desocialemaatschap.nl. In je brief graag referenten opgeven. 
 
 
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten 
interne kandidaten voorrang. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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