Entiris is een sociaal en financieel kerngezond maatwerkbedrijf dat 1.800 mensen tewerkstelt in VlaamsBrabant en Antwerpen. Een gemotiveerd team van medewerkers zet zich elke dag in om personen met een
erkende afstand tot de arbeidsmarkt een aangepaste beroepsactiviteit aan te bieden. Deze uitgesproken
sociale doelstelling koppelen we aan een maatschappelijk en bedrijfseconomisch verantwoorde manier van
werken. We hanteren de modernste technieken en kwaliteitsnormen om maximale klantentevredenheid te
garanderen. Ter versterking van ons DIRECTIETEAM zoeken wij een (m/v) :

MANAGER LEAN EN INNOVATIE
Ben jij
-

gebeten door de productiemicrobe … met aandacht voor het welzijn van je medewerkers ?
gedreven, betrokken en loyaal … en toch niet met je werk getrouwd ?
een teamspeler met een open communicatie … maar tegelijk een discrete zelfstarter ?
sociaal bewogen … maar durf je ook onpopulaire beslissingen nemen ?
een glasheldere communicator … die weet wanneer er best gezwegen en geluisterd wordt ?
een strateeg die (rechte) lijnen uitstippelt en volgt …. maar ook een no nonsense pragmaticus ?
een visionaire dromer … maar ook met beide voeten stevig op de grond en in de modder ?
een authentieke leider …. maar ook respectvol en bescheiden … met gevoel voor humor ?
allesbehalve perfect …. maar gewapend met een goede portie levenservaring ?

We vragen veel van onze nieuwe collega,
daarom is een opleiding op masterniveau een basisvoorwaarde voor deelname aan onze selectieprocedure, bij
voorkeur met enkele jaren ervaring binnen of buiten de sociale economie in productie en leanwerking en met
een hart voor onze doelgroep.
Wij bieden dan ook veel :
Een uitdagende job in een werkomgeving met korte beslissingslijnen, een bijdrage aan een maatschappelijk
waardevol doel, doorgroeimogelijkheden in de breedte en in de hoogte, marktconforme verloning binnen een
financieel solide en stabiele werkgever, en lokale verankering over verschillende vestigingen in Vlaams-Brabant
en Antwerpen.
Plaats van tewerkstelling : Aarschot, maar wij hebben vestigingen in Kessel-Lo, Kampenhout, Bornem, Diest,
Mechelen en Heist op den Berg dus ook daar zal je regelmatig te vinden zijn.
Tot slot, bij Entiris lopen er al eens dingen fout, maar dat compenseren we met alle dingen die goed, zeer goed
en soms fantastisch lopen. Opgeven staat niet in ons woordenboek. Ons doel is en blijft : aangepast werk op
maat bieden aan onze mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt.
Heb je zin gekregen ? Contacteer per kerende en uiterlijk 30 juni 2019 Koen Van de Cruys, afgevaardigd
bestuurder, Gaston Geenslaan 92, 3200 Aarschot voor meer info of om je cv met motivatiebrief door te sturen
(koen.vandecruys@entiris.be ; 016/44.14.60).
www.entiris.be

