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Word jij de nieuwe collega van kees?  
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empatec metaal zoekt:  

Een teamleider 

Over Empatec m/v | 36 uur per week 

Wil je nog meer over Empatec weten? Neem een kijkje op onze website voor ons leuke filmpje,  mooie verhalen, 
klantreferenties en projecten.  

Dit hebben wij nodig van jou als teamleider: 
• Empatec Metaal wordt overdag jouw huis. Je zorgt goed voor je mensen, alle klanten en de machines.  

• Je komt als eerste en gaat als laatste weer naar huis. Voordat je vertrekt kijk je de hele hal nog even na.  
• Je hebt verstand van mensen. Je herkent de geluiden en de gezichtsuitdrukking van onze mensen. Je weet welke    

actie daar bij hoort. En ook wie dat even moet doen.  
• Als het nodig is bel je met begeleiders of ouders van je mensen. Dat hoort erbij.  

• Je kent ieder geluid van de machines. Je weet precies of er een andere plaat op moet of dat er wat anders moet    
gebeuren.  

• Je bent een initiator. De piketpaaltjes sla jij zelf en sommige laat je over aan anderen. Dat voel jij goed aan.  
• Je bent veel in de fabriek te vinden. Voor de verbinding of voor hulp. En anders houd je de boel vanuit je kantoor    

goed in de gaten.  
• Je weet precies wat er speelt en je hebt focus.  

• Je bent een administratieve-freak. Je houdt de werkinstructies bij, het onderhoud en alle  veiligheidszaken. Je    
controleert werkbonnen voordat de fabriek er mee aan de slag gaat én controleert het eindproduct. Er gaat niets    
uit zonder dat jij het gezien hebt! 

• Jij weet precies wat de klant bedoelt en dat zie je terug in de levering.  

• Onder jouw leiding gaan orders er op tijd uit en als dat niet lukt, laat jij van je horen.  
• De werkvoorbereider, de accountmanager en de ontwikkelcoach worden je vrienden. Daar verover je de metaal-   

wereld mee. 

• Je helpt mee om iedereen in zijn kracht te zetten en verantwoordelijkheid te voelen.  

   We willen geen ‘ja-maar-hij-cultuur.’   
• Van A naar B, duurt bij ons geen vijf minuten. Daar heb je tijd voor, omdat mensen hun verhaal kwijt willen. En daar 

kun jij goed mee om gaan. Maar je bereikt wel je doel.  
• Je voormannen zijn je oren en ogen.  Deze mannen zijn belangrijk voor het aansturen en begeleiden van onze    

mensen. Maar ook belangrijk voor het technische werk. Daarmee bouw jij je team. 

• Als er iets mis gaat ben je pissig op jezelf, omdat je de boel goed in de gaten wil houden.  
• Je maakt veel plezier met je collega’s, je klanten en onze gemeenten.  

Kortom: 
Je bent een leuke vent of leuke vrouw. Met een natuurlijk charisma. Je weet waar je het over hebt. Je bent een 
zelfstandige, initiatiefrijke en inspirerende persoonlijkheid die actie onderneemt. Fijn als je een doorbijter bent. Je 
bent in staat je collega’s positief te beïnvloeden. Opleiding? Dat is niet het belangrijkste. Maar je moet wel mee 
kunnen praten op managementniveau. En kennis van metaal en metaaltechniek is wel handig. Dat praat wat 
makkelijker. Want we hebben ambities met ons bedrijf!  

Wat heeft Empatec jou te bieden? 

Een leuke werkplek bij een maatschappelijke onderneming. Met professionele, ondernemende en gezellige mensen. 
Je functie is uitdagend en fulltime (36 uur per week). Je komt bij ons niets tekort. Je krijgt een goed pakket aan 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. We verwachten wat van je, maar daar krijg je natuurlijk ook wat voor 
terug.  

Nieuwsgierig?  

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Neem dan contact op met Bedrijfsmanager Empatec 
Metaal, Johannes Brinksma 06 – 48 5 11 285.  

 

Weet je het al? 

Solliciteer dan via e.pijpers@empatec.nl. We hoeven niet een standaard brief, maar wel een motivatie en CV.  Als je 
alleen een CV stuurt, nemen we die niet in behandeling. Graag reageren voor dinsdag 5 juli. De gesprekken zijn op 
de ochtend van donderdag 7 juli. 


