
 
  

 
 

 

 

Wil jij als HBO-SJD student een juridisch en financiële uitdaging aangaan?  

 

Dan zoeken we jou als stagiaire in ons team! 

Stagiaire HBO-SJD 
Wie zijn wij? 

FrL Bewindvoeringen en Budgetbeheer BV is een professioneel bewindvoerders en mentorschapskantoor 

gevestigd in Drachten, dat in 2002 is begonnen onder de naam Trip Bewindvoeringen BV.   

Wij vinden de termen persoonlijk, deskundig en samen erg belangrijk.  

Persoonlijk contact is ons uitgangspunt.  

Als bewindvoerder werken we resultaatgericht en richten ons op het creëren van rust en stabiliteit in de financiële 

situatie van onze cliënt, zonder oordeel en met een positieve houding.  

 

Wat doet een stagiaire bij Frl Bewindvoeringen en Budgetbeheer BV?  

- Je ondersteunt de bewindvoerder om samen de cliënten te helpen om orde te scheppen in hun 

financiën; 

- Je hebt contact met de cliënten; 

- Je zit bij de intakegesprekken en gaat mee naar de Rechtbank; 

- Je gebruikt jouw juridische kennis voor het uitzoeken van juridische vraagstukken; 

- Je hebt contact met diverse instanties voor het regelen van diverse financiële zaken rondom de cliënt; 

- Jouw frisse blik en ideeën nemen we mee in onze teambesprekingen. 

 

Wat vragen wij van een stagiaire? 

 Je hebt voldoende kennis van relevante wet- en regelgeving;  

 Je bent oplossingsgericht en hebt al enige kennis van de sociale kaart; 

 Je bent betrouwbaar, geduldig, discreet, behulpzaam en flexibel; 

 Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden; 

 

Wat bieden wij jou? 

 Een leuke leerzame stage plaats, uren in overleg; 

 Een enthousiast betrokken team waar ruimte is voor jouw ideeën; 

 Afwisselend en uitdagend werk in een brede doelgroep; 

 

Kom jij bij ons stage lopen? Reageer nu! 

Stuur dan je schrijven met cv naar mevrouw M. Bertram, e-mail:  M.Bertram@frlbewind.nl.  

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Monique Bertram op 0512 – 580310. 

 

Frl Bewindvoering en Budgetbeheer BV 

Dopheide 20 

9202 PB Drachten 
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