KROHNE is een wereldwijd toonaangevende producent en leverancier van complete meetoplossingen voor
industriële procesinstrumentatie. Het expertiseniveau op het gebied van procesmeting is uniek, niet alleen in
standaardtoepassingen, maar ook in veeleisende toepassingen die maatwerk vereisen. KROHNE heeft 15
productielocaties in 10 landen en is daarnaast in ruim 40 landen vertegenwoordigd door agentschappen.
Op onze locatie Altometer in Dordrecht werken ruim 420 medewerkers. Met een grote afdeling Research &
Development (ruim 70 medewerkers) leggen wij de nadruk op onderzoek en productontwikkeling. Hierbij
concentreren wij ons niet alleen op de ontwikkeling en toepassing van fysica, mechanica en elektronica (harden software), maar ook op het ontwikkelen van praktijk kennis bij de toepassing van onze instrumenten. Wij zijn
één van de voornaamste producenten in deze industrie.
De meeste medewerkers werken al jaren met veel plezier voor KROHNE. Er heerst een informele werksfeer met
voldoende ruimte voor zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.
KROHNE Altometer is op zoek naar een

Continuous Improvement Manager
Taken:








Verantwoordelijk voor het optimaliseren van (productie-)processen aan de hand van de Lean Six Sigma.
principes en met behulp van de inzet van diverse Lean Six Sigma instrumenten.
(Ongevraagd) adviseren van de (productie)leiding m.b.t. veel voorkomende problemen en storingen.
Proactief verzamelen en analyseren van relevante (management) informatie/productiedata.
Realiseren van de implementatieplannen (projectmatig).
Op effectieve wijze draagvlak creëren voor verbeterplannen.
Verder ontwikkelen van methoden om Lean te borgen in de organisatiecultuur.
Realisering van de Lean KPI’s.

Uw kwalificaties:

Afgeronde HBO of TU opleiding voorkeur richting Technische Bedrijfskunde/ Werktuigbouwkunde/Logistiek.

Bij voorkeur ruime werkervaring in een soortgelijke functie in een soortgelijke werkomgeving.

U bent een techneut met goede communicatieve vaardigheden (bruggenbouwer/kartrekker).

Ervaring met veranderingsprocessen in een Lean werkomgeving.

U bent een teamplayer, een echte inspirator, u ziet het als een uitdaging om de prestaties telkens weer te

Verbeteren.

Vermogen om te anticiperen veranderende situaties en deadlines.

Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré.

Beschikt over goede kennis van het Officepakket, computervaardigheden.
 Goede presentatie eigenschappen en analytisch ingesteld.

Mocht u interesse hebben in deze functie dan kunt u uw CV en motivatie mailen naar:
Daniëlle Noteboom, HR Officer Recruitment & Development, email:
d.noteboom@krohne.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
www.krohne.com

