Wij zoeken duurzaam talent!

Kunststof fascineert ons, iedere dag weer. Wij produceren en ontwikkelen hoogwaardige kunststof
producten. Die maken wij op basis van gerecyclede en nieuwe kunststoffen. Wij zijn Europees
marktleider en werken vanuit een jarenlange traditie van creativiteit en innovatie. Altijd op zoek naar de juiste
oplossing precies zoals de klant het wenst. Van eerste idee tot aan het eindproduct.
Onze ervaren en goed opgeleide professionals en hun expertise zorgen ervoor dat Lankhorst een solide partner is. Werken bij
Lankhorst betekent meebouwen aan superieure kwaliteit en bijdragen aan een schoner milieu. Onze producten passen in een
duurzame omgeving en dat is de toekomst. Dáár zijn wij trots op!

Voor het versterken van onze afdeling Continuous Improvement zijn we op zoek naar een

Praktijkopleider m/v
Je bent een betrokken en enthousiaste collega met een passie voor techniek. Je bent in staat om je kennis en expertise over
te dragen aan anderen. Samen met het team zorg je ervoor dat er aandacht is voor continu verbeteren binnen de organisatie.
Je werkzaamheden bestaan enerzijds uit het geven van training en coaching van nieuwe en bestaande medewerkers.
Anderzijds kijk je met een kritische blik naar het kwaliteits-, veiligheids- en milieubewustzijn van de medewerkers. Je zorgt
ervoor dat de medewerkers op de hoogte zijn van de informatie die zij nodig hebben om hun goed werk te kunnen doen. Je
bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de organisatie en kunt hierop inspelen, zodat de opleidingsactiviteiten en
informatievoorziening tijdig kunnen worden aangepast.
Wat wij bieden:
 Een informele bedrijfscultuur met korte lijnen;
 Uitdagende werkomgeving waarin je in verschillende markten actief bent;
 Brede functie met veel ruimte om de werkzaamheden naar eigen inzicht vorm te geven;
 Mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte cursussen of trainingen zodat je je kunt blijven ontwikkelen;
 Een marktconform salaris.
Wat vragen wij van jou:
 Afgeronde HBO-opleiding in de richting van Techniek;
 Om succesvol te kunnen zijn in deze functie is het van belang dat je initiatiefrijk bent en over sterke communicatieve
vaardigheden beschikt (zowel mondeling als schriftelijk);
 Meerdere jaren relevante werkervaring als praktijkopleider;
 Affiniteit met Lean of in het bezit van Lean-certificaten;
 Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is noodzakelijk.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Bezoek onze website www.lankhorst-ep.com voor meer informatie. Als je nog vragen hebt over de vacature neem dan contact
op met Fardau Dijkstra, Manager Continuous Improvement, T. 06 21 56 08 51 . Jouw schriftelijke sollicitatie voorzien van CV
kan je voor 5 mei 2021 sturen naar: jobs@lankhorst-ep.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst

