Excellence Specialist
De functie
Toezien en sturen op een cultuur van continu verbeteren en processturing, begeleiden van projecten en het
uitvoeren van verlies analyses. Een aantal belangrijke kenmerken van de rol van Excellence Specialist. Dit is een
nieuwe belangrijke rol in de nieuwe fabrieksorganisatie. In deze rol van Excellence Specialist ben je
verantwoordelijk voor het beschrijven en continu verbeteren van de productieprocessen om op een stabiele
wijze de fabrieksdoelstellingen te behalen en elke dag te overtreffen. Je maakt in nauwe samenwerking met de
productieorganisatie verbeterplannen gebaseerd op (verlies) analyse. Daarnaast ben je zowel leider als
begeleider van multidisciplinaire verbeterteams. Je laat de teams continu verbetertechnieken toepassen bij het
niet behalen van de norm om de productie te ondersteunen/ optimaliseren en bent het eerste aanspreekpunt
voor continu verbeteren.
Jouw verantwoordelijkheden
• Mede opstellen van de fabrieksvisie en doelen en het opstellen van een operationsplan i.s.m.
Operations Management Team (OMT)
• Opstellen en inrichten van systemen, procedures en middelen om de fabrieksdoelstellingen te behalen
• Ondersteunen van de productie bij het opstellen van KPI’s, standaarden en verbeterprojecten
• Ondersteunen van de productie met het opzetten van processen
• Signaleren en rapporteren van afwijkingen van de standaard en onderzoek doen naar de grondoorzaak
• Ondersteunen van de operations manager / productie leider bij het borgen van standaarden en normen
en dit regelmatig toetsen (bijv. Gemba walk, 5S audits, 5S scores, etc)
• Coachen, ondersteunen en toetsen van peers en medewerkers in het gebruik van bestaande
instrumenten. Het doel is dat iedereen de werkwijzen toepast en het meeste resultaat oplevert.
Jij bent ..
Jij bent een zelfstandige en analytische specialist, die objectief gevraagd en ongevraagd komt met ideeën en
voorstellen. Die altijd op zoek naar verbeteringen die bijdragen aan stabiliteit en voorspelbaarheid.
Je zorgt ervoor dat processen geborgd zijn en voor iedereen bekend zijn. Collega’s weten jou te vinden als het
gaat om continu verbeteren en samen met de opleidingscoördinator zorg je ervoor dat iedereen volgens dezelfde
processen en procedures werkt.
Verder beschik jij over;
• HBO denk- en werkniveau
• TWI certificaat (Schrijver, trainer en auditor) en Lean / Sixsigma Green belt certificaat
• Cursus-/opleidingscertificaten voor projectmanagement
• Kennis van het productieproces, teamorganisatie en bedrijfseconomie
• Kennis van HACCP, ISO, GMP, BHV, ARBO, personele regelingen, en huisregels
• In bezit van VCA-VOL
• Uitgebreide kennis van Excel
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Geïnteresseerd?
Stuur je motivatie en CV naar onze afdeling HR (werkenbij@pladisglobal.com) onder vermelding van
‘Excellence Specialist’. Heb je vragen over de functie? Neem contact op met Chris Kuipers (Operations Manager).
SLUITINGSDATUM: 13 JANUARI 2021

