VRIJWILLIGERS VOOR DE FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DIENST
We zoeken voor uitbreiding van onze Financieel Administratieve Dienst enthousiaste vrijwilligers.
Hiervoor ben je bereid om mensen te helpen met een financiële en/of administratieve hulpvraag.
Vind je het een uitdaging om mensen te helpen hun administratieve warboel uit te zoeken en te helpen
ordenen, dan zou je ingezet kunnen worden bij de Thuisadministratie. Daarbij ben je niet bang om
instanties te benaderen en met hen in contact te gaan om een beter overzicht te krijgen voor de
persoon die je helpt. De cliënt wordt regelmatig bezocht en geholpen om weer grip te krijgen op zijn
eigen administratie.
Soms ben je 1x in de week nodig, soms maar 1x per maand.
Of lijkt het je leuk om budget advies te geven aan mensen, waarbij je aanwezig bent bij de
verschillende inlooppunten in Enschede. Inwoners komen hier om diverse vragen te stellen, waaronder
ook vragen over hun administratie. Als vrijwilliger ben jij het eerste aanspreekpunt en zet je al je
ervaring en kennis in om inwoners naar de juiste hulp te wijzen. Waar mogelijk los je zelf de vraag op.
Ook hebben wij een anderstalige doelgroep. Spreek je bijvoorbeeld Turks of Arabisch en heb je
affiniteit met thuisadministratie, laat het ons dan weten.
Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Affiniteit, inzicht en/of ervaring met administratieve/financiële zaken
een paar uur per week beschikbaar voor een langere periode
Communicatief vaardig
Digitaal vaardig
Analyserend vermogen
Representatief
Bereidheid tot het volgen van trainingen.
Wat bieden wij?

•
•
•
•
•
•

Een vrijwilligersovereenkomst waarin alle afspraken zijn vastgelegd
Een training om goed voorbereid aan de slag te gaan
Een leuk team van vrijwilligers
Een WA-verzekering tijdens de werkzaamheden
Een kerst- of eindejaarsattentie
Toegang tot ons eigen vrijwilligersplatform JIJ, zoals inspirerende workshops en leuke uitjes
Verklaring Omtrent Gedrag:
Je moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze kan voor je worden opgevraagd,
waarbij de kosten voor rekening komen van Alifa.
Wil je meer informatie over de Financieel Administratieve Dienst van Alifa neem dan contact op met
Melanie Kowallik, tel. 053-4801200 of via mail: thuisadministratie@alifa.nl.

INFORMATIE
•
•
•
•

Locatie: Enschede
Tijdstip: In overleg
Aantal uren: In overleg
Doelgroep: Bewoners Enschede

CONTACTGEGEVENS
Melanie Kowallik, tel 053-480 12 00
m.kowallik@alifa.nl

