FUNCTIEPROFIEL
Manager ICT & Financiën
“Betrokken leider en kundig strateeg”

“Mogelijkheden, wij zien dat iedereen mogelijkheden heeft. Op passend werk. Om te leren wat je wilt leren.
Om je talent te benutten. En meer te maken van elke dag. Dat is waar wij ons voor inzetten. Want de
waarde van werk is veel meer dan alleen een inkomen”.
Over Lucrato
Werkbedrijf Lucrato is dé arbeidsbemiddelaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor
werkgevers die graag sociaal willen ondernemen. De naam staat voor winst. Omdat ze geloven dat werken
op meerdere manieren winst oplevert. Sociale, maatschappelijke en economische winst. Winst voor
werkzoekenden én voor werkgevers. Lucrato is in 2017 ontstaan uit een samenvoeging van Felua-groep en
een deel van Werkplein Activerium (gemeente Apeldoorn en Epe) en gemeente Heerde. Voor deze
gemeenten voert zij de Participatiewet uit.
Door anders te kijken naar het werk dat gedaan moet worden en naar de mensen die het werk uitvoeren
kan Lucrato een geslaagde match maken tussen werkgever en werkzoekende. Zo nodig verrijkt zij
werkgevers en kandidaten met kennis, kunde en coaching. En ze helpt werkgevers met subsidies en
regelingen. Daarnaast is Lucrato zelf werkgever voor ruim 1000 medewerkers met een arbeidsbeperking.
Samen tot arbeidsmogelijkheden komen, met winst en werkplezier voor iedereen, dat is waar Lucrato voor
staat.

Plaats in de organisatie
Werkbedrijf Lucrato opereert binnen een turbulent politiek/commercieel speelveld met een focus op
samenwerking met ketenpartners en werkgevers binnen de regio. De organisatie heeft 120 professionals in
dienst. Samen met de algemeen directeur, de HR manager en de directeur Werk vormt de manager ICT &
financiën het MT. Het team ICT & Financiën bestaat uit 10 personen, gelijkmatig verdeeld over applicatie- &
systeembeheer en informatievoorziening enerzijds en financiën en administratie anderzijds.
De opdracht/uitdaging
Als manager ICT en Financiën ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie, ICT en
informatievoorziening. Je geeft inspirerend leiding aan de medewerkers, zorgt voor verdergaande eenheid
en structuur en je hebt een scherp oog voor de ontwikkeling van de medewerkers en de professionalisering
van processen. Uiteraard ben je een goede gesprekspartner voor het bestuur, het managementteam en
medewerkers en weet je bovendien je afdeling op de juiste wijze binnen de organisatie te positioneren.
De medewerkers op financiën vormen een relatief nieuw team. Dit team is volop in ontwikkeling en heeft
behoefte aan een leidinggevende die richting en kaders geeft, aanwezig en aanspreekbaar is en hen op
hoofdlijnen vakinhoudelijk kan coachen.
De vijf medewerkers op ICT (systeem- en applicatiebeheer) en informatievoorziening (informatieanalist) zien
in een nieuwe leidinggevende graag een gedegen sparringpartner terug. Met kennis van de inhoud, die staat
voor zijn team en bovendien in staat is om de afdeling meer zichtbaarheid binnen Lucrato te geven.
Concern breed verdient ICT de nodige aandacht: beveiliging van data, verschillende systemen, de AVG, de
wens om bedrijfsprocessen nog scherper in beeld te krijgen en de implementatie van nieuwe tools zoals
Power BI zijn uitdagende aspecten waar de nieuwe manager ICT & Financiën mee te maken zal gaan krijgen.

Profiel
De functie van manager ICT & Financiën is een brede en gevarieerde rol. Enerzijds vraagt de
opdracht/uitdaging bij Lucrato om een manager die kundig en ervaren is op ICT gebied: je bent in staat om
het IT-landschap opnieuw in beeld te brengen en op te bouwen, legt de link tussen ICT en financiën, bent op
de hoogte van ontwikkelingen, mogelijkheden en innovaties en draagt zorg voor verbeterde stuurinformatie
en verantwoordingsrapportages. Anderzijds ben je op financieel gebied voldoende onderlegd en ervaren om
op hoofdlijnen te sturen en op inhoud te sparren en adviseren. Je bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse
begroting, meerjarenbegroting, opstellen van de jaarrekening en gesprekspartner voor de accountant.
Je bent in staat om veel ballen tegelijkertijd in de lucht te houden en de juiste prioriteiten te stellen. Plannen,
organiseren en timemanagement horen daar zeker bij. Je kunt snel schakelen, voelt je thuis op alle niveaus
binnen de organisatie en je bent analytisch sterk. Tenslotte beschik je over sociale vaardigheden als tact,
invoelend vermogen en overtuigingskracht en kun je goed omgaan met weerstand. Daarnaast herken je je
sterk in de volgende kwaliteiten en competenties:
 WO werk- en denkniveau met passende en relevante opleidingen;
 Bij voorkeur ruime aantoonbare ervaring als leidinggevende van een vergelijkbare afdeling, ervaring
binnen de wereld van leerwerk bedrijven (SW) is niet noodzakelijk;
 Zichtbaar binnen en buiten de organisatie;
 Authentiek, reflectief en met een gezonde dosis humor;
 Strategisch en abstract denkvermogen, gecombineerd met een praktische oriëntatie (pragmatisch);
 Werkstijl die menselijk prettig en zakelijk realistisch is, gericht op zichtbare resultaten;
 Politiek bestuurlijk sensitief en legt gemakkelijk contact op alle niveaus.
Lucrato biedt je:
Werken bij Lucrato betekent werken bij een organisatie die er toe doet. Een betrokken organisatie met
passie voor ontwikkeling. Kernwaarden van de organisatie zijn: verbinding, vertrouwen en vreugde. Als
manager ICT & Financiën kun je bijdragen aan de koers en het succes van Lucrato. De lijnen zijn kort en de
sfeer is collegiaal.
Beloning in schaal 13 conform de cao SGO (maximaal € 6.365,- bruto per maand o.b.v. 36 uur). Daarnaast
goede arbeidsvoorwaarden zoals een reiskostenvergoeding (woon-werk en zakelijk), een Individueel
Keuzebudget (IKB), en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
Lucrato gelooft sterk in de diversiteit van haar teams en nodigt ook vrouwelijke kandidaten van harte uit te
reageren op deze functie.
Voor vragen kun je contact opnemen met: Geert-Jan Plette van BeljonWesterterp, 06-22421363 en via
geertjan.plette@beljonwesterterp.nl

