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Consultant Lean Procesoptimalisatie PostNL
Ben jij in staat om processen snel te doorgronden? Haal jij voldoening uit het optimaal inrichten van
processen in samenwerking samen met de business met behulp van de Lean methodiek? Ga jij
samen met ons PostNL Leaner maken? Dan is dit jouw baan!

Functie Consultant Lean procesoptimalisatie PostNL
De afdeling kijkt naar alle processen binnen PostNL Productie. Die processen zijn volop in
beweging, door bijvoorbeeld marktontwikkelingen en op gebied van IT en techniek. Als PostNL
streven we er naar om ieder proces te blijven optimaliseren. Samen met collega’s en op eigen
initiatief start je projecten op om kwaliteit te verhogen en geld te besparen. Dat kan door kaizens of
grote projecten. Ieder traject start met een onderzoeksfase en zal geconcretiseerd worden door
middel van pilots die we samen met de medewerkers uitvoeren. Ook de implementatie en borging
begeleiden we, waarbij Sturen en Verantwoorden en Continu Verbeteren een belangrijk onderdeel
zijn. Uiteindelijk streven we er naar dat elke afdeling voldoende Lean kennis heeft om zelf
projecten op te zetten en uit te voeren met betrekking tot de Lean methodiek. We maken gebruik
van interne – en externe expertise en beschikken over een uitgebreid productportfolio dat continu
verder wordt ontwikkeld. Als Consultant Lean Procesoptimatisatie ben je verantwoordelijk voor het
betere bedrijfsresultaten door het toepassen en borgen van de Lean methodiek in
verbeterprojecten.

Taken en Verantwoordelijkheden
Je ontwerpt samen met de business Lean waardestromen voor bestaande en nieuwe processen.
Je Identificeert potentiele procesverbeteringen binnen de bestaande ontwerpen.
Je adviseert en begeleidt projectleiders en lijnmanagers in de aanpak volgens de Lean
verbetermethodiek.
Je traint en coacht projectteamleden in het toepassen van Lean.
Je ontwikkelt en voert Lean-opleidingsprogramma’s uit, ook maatwerktrainingen op basis
van klantvraag.
Je selecteert vanuit de markt Lean kennis en kunde en haalt deze binnen de organisatie
Je bent de ambassadeur van Lean binnen PostNL.

Jouw profiel
Afgeronde HBO/WO opleiding
Kennis van project- en verandermanagement
Kennis van de structuur en processen in grote organisaties
Certificering als Lean Black Belt is een pré
Ook deze Lean-wiki.nl streeft naar Perfectie. Help je mee? http://lean-wiki.nl/lean-wiki-te-verbeteren/
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Sociale vaardigheid voor het coachen van managers, omgaan met weerstanden en het
geven van presentaties en trainingen
Uitdrukkingsvaardigheid voor het formuleren van projectplannen en van lesprogramma’s
Competenties: Oplossen, vertrouwen en realiseren

Wat biedt PostNL
Salaris: minimaal EUR 3.995,- en maximaal EUR 5.810,- bruto per maand op basis van 37
uur per week
25 vakantiedagen
Mogelijkheid om conform Het Nieuwe Werken plaats- en tijdonafhankelijk te werken
Ruimte voor doorgroei en stimulering van persoonlijke ontwikkeling d.m.v. opleiding en
training
Aantrekkelijke kortingen op reizen, culturele evenementen en elektronica
Standplaats: Den Haag

Reageren
Wil je graag meer informatie over de vacature of sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met
Steven de Roo via steven.de.roo@postnl.nl

Zelf een Lean vacature plaatsen, klik dan hier
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