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Vacature

De Lean Agent ondersteunt de productieplant door Lean Management-initiatieven uit te voeren en te
implementeren. ln de functie van Lean Agent ben je verantwoordelijk voor het op juiste wijze uitdragen
en uitvoeren van de verbetervoorstellen volgens de filosofie en de cultuur van Lean management om
zo de continuiteit /voortgang van de plant te blijven verbeteren. Dit is een continu proces van
verbetering. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de Lean Agent om de medewerkers te
trainen om de Lean-concepten toe te kunnen passen. Ook het implementeren van de Lean-methoden
en het succesvol voltooien en ondersteunen van verbeteringsinitiatieven behoren tot het taken pakket.

ESSENTIËLE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Hoofd- / kerntaken van de baan

Andere taken kunnen door het bedrijf worden toegewezen als dat noodzakelijk wordt geacht.

1 . Leidt, faciliteert en voert projecten uit met behulp van Lean en Continuous lmprovement-
principes om de complete effectiviteit van de productieactiviteiten te verbeteren om zo de
plant op operationeel gebied uitmuntendheid te kunnen laten produceren
. Gebruikt Lean-tools, kwaliteitsmetingen en operationele meetgegevens om
verbeteringsmogelijkheden te identificeren voor kostenbesparingsprogramma's,
afvalvermindering, kwaliteitsverbetering en programma's voor productiviteitsverhoging
. Helpt Continental Bakeries om kostenbesparende doelen te bereiken in lijn met het
bedrijfsplan door procesverbeteringen voor bestaande activiteiten te coórdineren
. Ondersteund de planning en uitvoering van de geïdentificeerde verbeterplannen op
productie- en logistieke gebied (indien van toepassing)

2 'Werkt samen met andere functies om doelen te bereiken en de voortgang van de plannen
bij te houden
. Traint, coacht en daagt procesverantwoordelijke uit in het gebruik van de Lean{ools
. Biedt hulp aan het productiepersoneel bij het implementeren van verbeteringsideeën,
standaardwerk, 55 en andere hulpmiddelen die ze mogelijk nodig hebben

3 . Assisteert bij de ontwikkeling en implementatie van standaardisatietechnieken
. Neemt deel aan de Plant lay-out reviews voor optimale efficiëntie en vermindering van afval
. Zoekt naar mogelijkheden voor kostenreductie en verbetering van de veiligheid op het werk

4 . Volgt alle milieu hygiënische en veiligheidsprocedures en -methoden uit om een veilige
werkomgevÍng te garanderen. Signaleert en corrigeert onveilige omstandigheden of
werkwijzen om zo een veilige werkomgeving voor alle werknemers te garanderen

5 . Brengt op effectieve wijze de noodzakelijke informatie over op alle belanghebbenden om zo
de voortgang en de opgestelde doelen te bereiken en om problemen op de juiste wijze te
signaleren en op te lossen
. Registreert en bewaakt de resultaten van procesverbeteringseffecten op efficiëntie, afval en
andere indicatoren
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COMPETENTI ES & VAARDIGHEDEN
Kennis, vaardigheden en / of bekwaamheid

. Bewezen faciliterende vaardigheden en het vermogen om anderen te stimuleren tot productieve
actie
' Moet nauw kunnen samenwerken met anderen om samen te werken aan het bereiken van
gemeenschappelijke doelen
. Moet bereid en in staat zijn om anderen te trainen
. Computervaardigheden waaronder Microsoft Excel en PowerPoint, SAP is een pre
. Een sterke teamspeler met toewijding aan het succes van het team
. Resultaatgericht en met verantwoordelijkheidsgevoel
. Uitstekende communicatie, interpersoonlijke en organisatorische vaardigheden
. Moet de werking van de fabriek en de processtroom begrijpen, omdat deze betrekking hebben op
engineering

OPLEIDING EN ERVARING

. MBO-niveau met minimaal 3 jaar werkervaring in een productieomgeving

. 1-3 jaar ervaring in Lean-coórdinatie of werkervaring in verbeterprocessen is een pluspunt

. Kennis van probleemoplossende tools, zoals Value Stream Mapping, 5s en Standard Works

. Six Sigma / Lean training/certificering heeft de voorkeur

STANDPLAATS

. Productieplant CB Dordrecht ( inclusief Warehouse-activiteiten, indien van toepassing)

. lncidenteel reizen, kan nodig zijn

CONTACTEN EN COMMUNICATI E

. Men moet in staat zijn om te communiceren met teamleden op alle niveaus van de organisatíe,
inclusief management, ingenieurs, ploegleiders, technici en productie-operators
. Vaardigheid in het Engels (zowel mondeling als schriftelijk) en in de lokale taal op het terrein




