VACATURE MEDEWERKER LEAN

Entiris vzw is een sociaal en commercieel bedrijf dat 1700 mensen tewerkstelt. 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. Wij hanteren de modernste technieken en kwaliteitsnormen
om maximale klantentevredenheid te garanderen. Ter versterking van ons team zoeken wij een (m/v):

MEDEWERKER LEAN
met tewerkstelling te Aarschot en opdrachten in onze afdelingen

Jouw uitdaging:
• Je initieert optimalisatieprojecten en fungeert hier als trekker van het project.
• Je stemt processen op elkaar af en verbetert ze, rekening houdend met productiviteit, veiligheid, kwaliteit,
klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en ergonomische aspecten van de productietaken.
• Je overlegt met werkleiders, maatwerkers en andere leidinggevenden om zo een volledig beeld van de situatie te krijgen.
• Je implementeert de lean-filosofie binnen de afdelingen (Aarschot, Bornem, Diest, Heist-op-den-Berg, Kampenhout,
Kessel-Lo en Mechelen).
• Je bewaakt de continuïteit van de geïnstalleerde verbetercultuur.
• Je verzorgt formele en informele training en coaching op gebied van lean aan werkleiders en leidinggevenden.
• Je levert informatie aan de productiedirecteur met betrekking tot beleidsontwikkeling en voor de bepaling van
doelstellingen en KPI’s van de organisatie.

Jouw troeven:
•
•
•
•
•

Je voltooide een bachelor of masteropleiding met technische achtergrond of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt kennis van lean management en enige ervaring met een productieomgeving.
Je bent in het bezit van rijbewijs B en een wagen.
Je hebt voeling met de leefwereld van de maatwerkers.
Je bent communicatief sterk en een teamspeler.

Ons aanbod:
•
•
•
•

Een voltijdse functie
Een interessante job in een mensgerichte organisatie
Een competitief salaris in functie van ervaring, inzet en resultaten
Werk in je eigen streek in een financieel gezonde organisatie

Interesse?
Stuur dan je CV met motivatie naar lydia.naulaerts@entiris.be
Voor meer informatie kan je ook terecht bij Bart Steeno op het nummer 016 44 14 77 en op
www.entiris.be

