Inkomensspecialist
Informatie
Plaats

HOOFDDORP

Salarisindicatie

Maximaal €4048

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

32 - 36 uur

Publicatiedatum

07-06-2021

Werk- en denkniveau

HBO

Sluitingsdatum

21-06-2021

Schaal

Schaal 9

Vacature Tekst

Inkomensspecialist
(32-36 uur per week – schaal 9 max. € 4.048, –)

Zoek jij een afwisselende functie waarbij je te maken krijgt met diverse doelgroepen, leeftijden, verschillende achtergronden en/
of sociale problematiek?
Gemeente Haarlemmermeer – te Hoofddorp – zoekt een inkomensspecialist.

Jouw rol als inkomensspecialist
Als inkomensspecialist bij Gemeente Haarlemmermeer heb je een zelfstandige rol in contact met inwoners als het gaat om
financiële dienstverlening. Je werkt nauw samen met de Casemanager werk met als doel de inwoner zo snel mogelijk
zelfvoorzienend te laten zijn.
Je voert de regie over inwonersaanvragen en mutaties die uitsluitend inkomen gerelateerd zijn.

Daarnaast bestaan jouw taken onder andere uit:
·
·
·
·
·
·
·

Caseloadbeheer;
Het voeren van het vervolggesprek op de werkintake over inkomen (indien van toepassing) op de leefgebieden
financiën en wonen (huishouden);
Het verstrekken van informatie, advies en inlichtingen aan de inwoner;
Het beoordelen van aanvragen levensonderhoud in het kader van de Participatiewet op volledigheid en rechtmatigheid;
Het beoordelen van aanvragen bijzondere bijstand en minimaregeling op volledigheid en rechtmatigheid;
Beëindigingsonderzoeken afhandelen;
Het zelfstandig vullen van het uitkeringsdossier in Civision en archiveren in Verseon en opstellen van rapportages en
beschikkingen.

Waar ga je werken?
Het team Inkomen is onderdeel van het cluster Sociale Dienst Verlening. Dit cluster heeft als visie: Alle inwoners worden passend
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ondersteund bij de kwaliteit van hun leven”. Als cluster Sociale Dienstverlening richten wij ons op die activiteiten waarmee
inwoners in hun eigen kracht gaan komen. Dit doen we door inwoners te helpen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf
de regie te gaan voeren. Waar nodig bieden wij het o zo belangrijke vangnet. Wij weten hoe ons werk werkt! Wij zijn een
vindplaats voor die mensen die recht hebben op een uitkering en/of begeleid moeten worden bij het vinden van passend werk of
een zorg gerelateerde voorzieningsvraag hebben. Professionals richten zich daarbij vooral op de eigen kracht van de inwoners. Dit
doen zij vanuit de klantwaarde, eigenaarschap en altijd in samenwerking met andere gemandateerde professionals en partners.
Wij passen daarbij vraaggericht maatwerk toe op basis van het uitgangspunt van het Haarlemmermeers model.

Wat neem je mee?
Je bent een ervaren inkomensspecialist die beschikt over uitstekende (motiverende) gesprekstechnieken. Je bent in staat om
beoordelingen te maken op basis van de balans tussen geld (middelen), hart (het volgend van je hart) en hoofd (kaders). Je bent
zelfstandig, hebt inlevingsvermogen en bent stressbestendig.

Naast bovenstaande competenties vinden wij het volgende belangrijk:
·
·
·
·
·
·

HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding op het gebied van maatschappelijk werk of sociaal juridische
dienstverlening;
Minimaal 3 jaar werkervaring bij een gemeentelijke Sociale Dienst;
Je hebt kennis van regelingen met inkomensafhankelijke componenten (fiscale kennis en kennis van lonen,
loonspecificaties e.d.).
Kennis van voorliggende regelingen;
Alert op de mogelijkheid van fraude en omgaan met ongewenst gedrag;
Je hebt ervaring met Civision Samenlevingszaken en Verseon

Wat bieden wij:
·
·
·
·
·
·
·

Een salaris tussen € 2.756,- en max. € 4.048,- (schaal 9) op basis van een 36-urige werkweek;
Functie voor 32-36 uur per week voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid daarna een vast contract. De
uren kunnen in onderling overleg flexibel worden ingevuld;
Individueel Keuze Budget van 17,05% van het bruto jaarsalaris dat je kunt laten uitbetalen of waarmee je bijv. extra
vakantiedagen kunt kopen;
Laptop en mobiele telefoon;
Veel ruimte voor eigen ontwikkeling en initiatief;
Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

Solliciteren?
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je
aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt reageren tot en met 21 juni 2021. Wij kunnen alleen
sollicitaties in behandeling nemen die binnenkomen via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl

Voor inhoudelijke informatie kun je gerust contact opnemen met marijke van de Molegraaf (teammanager inkomen)
Marijke.van.de.Molegraaf@haarlemmermeer.nl via (06) 5110 2979

Competenties
Flexibiliteit
Stressbestendigheid
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Zelfstandigheid
Conflicthantering
Inlevingsvermogen
Mondelinge communicatie
Schriftelijke communicatie

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Petra Poort

Naam

Marijke van de Molegraaf

Functie

Recruitment en Advies

Functie

Teammanager Inkomen
SDV

Telefoon

+31235676113

Telefoon

06) 5110 2979

E-mail

petra.poort@haarlemmerm
eer.nl

E-mail

marijke.van.de.molegraaf@
haarlemmermeer.nl

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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