
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet  

van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

 

TEAMLEIDER FINANCIËN 
De Teamleider Financiën is verantwoordelijk voor het inrichten van de financiële administratie en de 

salarisadministratie. Hij of zij is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de gehele 

financiële administratie van Baanbrekers en het aanleveren van de gegevens voor de planning en 

control producten (onder meer het mede opstellen van de jaarrekening). De nieuwe teamleider 

speelt een rol in de centralisatie van de ondersteunende (financieel- administratieve) processen 

binnen Baanbrekers. Zowel wat betreft projectmatige realisatie als de integratie, inrichting en 

borging binnen het eigen team. De afdeling financiën maakt deel uit van ons bedrijfsonderdeel 

Bedrijfsvoering & Control. De teamleider is verantwoording verschuldigd aan de manager 

Bedrijfsvoering & Control. 

 

> TAKENPAKKET 

 

De Teamleider Financiën: 

 geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling financiën en administratie; 

 maakt resultaatgerichte afspraken met deze medewerkers en bewaakt en stuurt de 
prestaties; 

 is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde HRM-beleid; 

 is verantwoordelijk voor het inrichten en de kwaliteit (actualiteit, volledigheid en juistheid) 
van de financiële administratie en de salarisadministratie;  

 Stelt mede de jaarrekening en het financieel jaarplan op en is verantwoordelijk voor het 
genereren van de juiste financiële gegevens hiervoor; 

 is verantwoordelijk voor het genereren en aanleveren van de juiste gegevens voor periodieke 
rapportages;  

 adviseert de Manager Bedrijfsvoering & Control op het gebied van financiële administratie en 
de salarisadministratie. 

 

> WIJ VRAGEN: 

 Ruim hbo werk- en denkniveau. 

 Goede kennis van de financiële administratie en de salaris administratie. 

 Pre: kennis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies). 

 Goed inzicht in financieel-administratieve bedrijfsprocessen 

 Leidinggevende ervaring. 

 Planningsvaardigheden en langetermijndenken. 

 Affiniteit en ervaring met werken met mensen afstand tot de arbeidsmarkt. 

 Belangrijk is dat de teamleider medewerkers en collega’s goed kan meenemen in 
vernieuwing.  



 

 

 Standvastig. 

 Doelgericht. 

 Een proactieve instelling. 

 Goede communicatieve vaardigheden. 

 Resultaatgericht. 
 

> WIJ BIEDEN: 

 Mooi en uitdagend werk in een innovatieve en moderne organisatie die midden in de 
samenleving staat. 

 Salarisindicatie maximaal 4.859 euro bruto per maand bij een volledige werkweek 
(voorlopige indeling in HR21: schaal 11 ambtelijk). Inschaling is afhankelijk van opleiding en 
ervaring. Deze functie wordt nog ingedeeld volgens de HR21-indelingssystematiek. 

 Een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden (denk aan koop- en verkoop van 
verlof, betaald ouderschapsverlof, fietsenplan, opleidingsfaciliteiten, Individueel Keuze 
Budget van 15,3% over het jaarsalaris, flexibele werktijden). 

 De Teamleider Financiën komt in dienst van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid 
Midden-Langstraat (SBW). Hij of zij wordt vanuit SBW gedetacheerd bij Baanbrekers. Wij 
hanteren bij eerste aanstelling een tijdelijk dienstverband. 

 

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

Wil je meer weten over Baanbrekers? 
Kijk dan op www.baanbrekers.org.  
 
Wil je meer weten over deze functie?  
Bel of mail dan naar Walter Bak, directeur, 0416 67 15 0 16, walterbak@baanbrekers.org.  
 
Wil je solliciteren?  
Mail je brief en CV voor 17 juni a.s.: sollicitatie@sbw-waalwijk.nl.  
Vermeld hierbij het vacaturenummer: 18-07. 

Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit.  

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 

Een selectie-assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
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