Tijdelijke klus
0,89 fte (32 uur)
Inkomensconsulent

Wil jij je verder ontwikkelen of ben je toe aan iets nieuws? Kom jij bij ons binnen wandelen
met positieve energie, je eigen ideeën en ...? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat houdt de functie in?
Als inkomensconsulent bied je een passende oplossing voor de cliënten. Samen kijken jullie
naar de mogelijkheden om de situatie te verbeteren. De aanvragen levensonderhoud,
bijzondere bijstand en minimaregelingen verwerk je met de nodige dosis empathie.
Daarnaast beheers je de kennis op het gebied van de Participatiewet en het sociaal domein.

De organisatie en het team
ISD BOL werkt in opdracht van de gemeenten Brunssum en Landgraaf.
Samen zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk burgers uit deze
gemeenten kunnen deelnemen aan de samenleving, bij voorkeur in
een vorm van (betaald) werk. Indien dat niet (direct) mogelijk is,

1 directeur

wordt de burger op een rechtmatige en respectvolle wijze van een
(tijdelijke) uitkering en de juiste zorg en begeleiding voorzien.
De Inkomensconsulent, die wij zoeken valt rechtstreeks
onder het afdelingshoofd Beleidsuitvoering II. Op deze
afdeling werken 40 collega’s.

3
afdelingshoofden

87
medewerkers

Wie ben jij?

Je hebt HBO werk- en denkniveau
Je hebt een heldere, transparante en betrouwbare manier van werken. Dit uit zich in zeggen
wat je doet en doen wat je zegt. Jij komt het best tot je recht in een dynamische
werkomgeving en bent in staat om te kunnen schakelen tussen verschillende
werkzaamheden. Voor een samenwerking in ons team is het belangrijk dat je een open
houding hebt naar collega’s, kunt reflecteren op je eigen handelen en integer bent.
Wij zoeken iemand die creatief is en graag in kansen en oplossingen denkt.
Je werkt volgens de theorie van “De omgekeerde toets”. Je vindt een goede balans tussen de
systeemwereld van ISD BOL (en ketenpartners) en de leefwereld van de cliënt.

Wat bieden we jou?

Arbeidsovereenkomst tot 1

Maximaal salaris van

Individueel keuzebudget van

januari 2023

€ 3.591,- bruto per maand

17,05%

(salarisschaal 8). Dit is
afhankelijk van ervaring en
opleiding

Wil je meer weten?
Meer informatie over de inhoud van de functie kun je krijgen bij Sylvia Linders
(Afdelingshoofd beleidsuitvoering II), rechtstreeks te bereiken via telefoonnummer 0629377937. Voor vragen over de sollicitatieprocedure, kun je contact opnemen met Anita
Raets (P&O adviseur) telefoonnummer 06-29378174.

Interesse?
Herken jij jezelf in bovenstaande profielschets en heb je zin om het team I-consulenten te
komen versterken? Stuur dan je motivatie uiterlijk 28 januari 2022 naar vacatures@isdbol.nl.
Deze vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd.

