
  
 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Empatec 

 Teamleider Financiën 0,6 – 0,8 fte 
 
 Hart voor mensen en cijfers 

 
 
Standplaats:  Sneek   
 

 
1. EMPATEC 
 
Empatec is een ambitieuze social firm en met 1100 medewerkers één van de grootse werkgevers van 
Friesland. Zij geloven in werk en de functie ervan voor mens en maatschappij. Zij bieden zinvol werk 
aan medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Met alles wat ze doen, willen ze toegevoegde 
waarde leveren aan hun mensen, de maatschappij en hun klanten.  
 
De organisatie is volop in beweging van een centraal aangestuurde organisatie met veel verschillende 
producten, markten en bedrijfsprocessen naar een organisatie van slagvaardige en zelfstandige 
bedrijven die ieder binnen hun eigen markt opereren. Binnen de zes Empatec bedrijven bieden ze hun 
medewerkers zinvol en betaald werk en leveren ze maatschappelijk verantwoorde producten en 
diensten tegen aanvaardbare kosten aan hun opdrachtgevers. Het reïntegratiebedrijf Pastiel 
bemiddelt voor hun gemeenten mensen die het niet zelfstandig lukt om werk te vinden naar regulier 
en betaald werk.  
 
Empatec is een organisatie waar mensen naar waarde worden geschat. Zij kijken naar wat mensen 
kunnen. En ze geloven in werk. Werk is een belangrijk onderdeel van het leven. Ze zetten werk in om 
mensen hun eigen kracht in te laten zien en vanuit daar te groeien. Het liefst naar reguliere bedrijven. 
Empatec heeft een plezierige en professionele werkomgeving, waar ruimte is voor echtheid en 
ontwikkeling. Iedere dag opnieuw gaan ze enthousiast en met opgestroopte mouwen aan de slag. 
Samen met collega’s, klanten en gemeenten. Op hun eigen manier. Vaak nét even anders. En ze 
geloven dat ze alleen samen succesvol zijn.  
 
Naar de website: https://www.empatec.nl 
 

 
Plaats in de organisatie 

Je geeft leiding aan de drie collega’s van het team Financiën. Je werkt nauw samen met de business 
controllers, de afdeling HR en de salaris- en personeelsadministratie. Je rapporteert aan de manager 
Finance & Control. 
 
  



  
 

 

 

 

2.  FUNCTIE 
 
Samen met de afdeling geef je richting en sturing aan de financiële processen en draag je zorg voor 
een efficiënte en effectieve inrichting daarvan. Daarbij is één van de opgaven de verdere 
professionalisering van het planning- en controlproces en verdere modernisering van (digitale) 
processen en instrumenten. 
 
In deze functie geef je leiding aan de afdeling Financiën en werk je nauw samen met de business 
controllers, manager Finance & Control en senior medewerker Planning & Control en ben je 
verantwoordelijk voor een juiste, volledige en tijdige financiële administratie en betrouwbare maand-
, kwartaal- en jaarcijfers. De afdeling Financiën is een zelfredzaam team. Aan jou de taak om jouw 
collega’s verder te ontwikkelen en hierbij intensief te begeleiden.  
 
Tevens ben je intensief betrokken bij het (meerjarig)begrotingsproces, de jaarrekening, benchmarks 
en de financial control van de vakbedrijven en ondersteunende diensten. Je bent de centrale spin in 
het financiële web die de financiële administratie en onderliggende processen verder optimaliseert en 
professionaliseert. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Eindverantwoordelijk voor de financiële verslaglegging in Exact van Empatec NV, de 
gemeenschappelijke regeling Fryslân-West en de deelnemingen Empathiek BV en Empaselect BV 
inclusief maand, kwartaal en jaarafsluitingen. 

 Aansturing en ontwikkeling van de afdeling Financiën. 

 Actief analyseren en verbeteren van onderliggende processen, zoals de salaris- en 
personeelsadministratie, inkoop, productie, voorraad en verkoop en subsidies van de 
verschillende vakbedrijven, zodat financiële verslaglegging steeds juister, vollediger en tijdiger 
wordt. 

 Coördineren van het debiteurenbeheer. 

 Regie over de fiscale compliance, inclusief contacten met de externe fiscalist en belastingdienst. 

 Verantwoordelijk voor het liquiditeitsbeheer, cashmanagement en betalingen. 

 Volgen van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en deze vertalen naar AO/IB. 

 Adviseren en proactief ondersteunen van de afdeling Finance & Control en het directieteam bij 
verbetering van de begroting- en het jaarrekening(proces). 

 Sparring- en gesprekspartner voor business controllers, manager Finance & Control en de senior 
medewerker Planning en Control. 

 Bewaken van en een bijdrage leveren aan het verder verbeteren van de administratieve 
organisatie, controlwerkzaamheden, risicomanagement en fiscaliteit.  

 Een bijdrage leveren aan de innovatie en optimaliseren van bedrijfsprocessen, business 
intelligence en ad hoc concernbrede projecten. 



  
 

 

 

 

4. PROFIEL 
 

 Afgeronde HBO opleiding op het gebied van financiën, bedrijfseconomie of accountancy. 

 Affiniteit met de doelgroep en bereid zijn nauw met de doelgroep samen te werken. 

 Kennis van fiscale wet- en regelgeving. 

 Uitstekende kennis van Excel. 

 Geïnteresseerd in business intelligence toepassingen. 

 Sociale antenne, gevoel voor het meekrijgen van mensen in verandering. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Verantwoordelijk  

 Geduldig 

 Analytisch  

 Resultaatgericht 

 Zelfstandig  

 Proactief 

 Organisatie- en omgevingssensitief 

 

 
6. EMPATEC BIEDT JOU 
 
Het betreft een functie voor 0,6 – 0,8 fte, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Inschaling is schaal 11 cao WSGO, incl. 15,55% IKB budget. In overleg thuiswerken behoort tot de 
mogelijkheden.  
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Iris Hopmans 
06 – 2789 8844 
iris.hopmans@beljonwesterterp.nl 
 


