
VACATURE
WAT GA JE DOEN..
Als Lean-Engineer werk je aan de continue  
verbetering  van onze processen met behulp 
van de verschillende Lean en/of QRM tools. Je 
kijkt daarbij met een kritische blik naar bestaan-
de inrichtingen en weet deze zo om te buigen 
dat ze bijdragen aan het realiseren van gestelde 
doelen. Jij hebt contact met de mensen van de 
verschillende afdelingen zodat zij aan de gang 
gaan met het verbeteren van hun processen, 
waarbij jij optreedt als vraagbaak, ondersteuner 
en aanjager op het gebied van Lean en/of QRM. 
Je vindt het fantastisch om mensen in beweging 
te krijgen en te ondersteunen en trainen in voor 
hen nieuwe technieken. 

Door jouw kennis, de ervaring bij de uitvoering 
en jouw beïnvloedende vermogen ben jij in staat 
om jouw gesprekspartners te overtuigen van 
het nut van een bepaalde werkwijze. Je denkt na 
over de vraag en geeft actieve ondersteuning bij 
het maken van de analyse, alvorens invulling te 
geven aan de noodzakelijke acties en uitvoering 
van de ingezette trajecten.  

Als jij aan het werk bent, houd jij je oren en 
ogen open en signaleert de behoefte en  
verbetermogelijkheden. Je hebt een 
onderzoekende houding, bent nieuwsgierig van 
aard. Je houd je bezig met het optimaliseren 
van  processen  door  gebruik te maken van je 
kennis en ervaring van Lean en/of QRM-tools.
 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU..
•  Gemotiveerde man of vrouw met een  
  afgeronde bedrijfskundige of technische HBO     
  opleiding;
•  Enige jaren ervaring binnen een Lean en/of  
  QRM productieomgeving;
•  Je hebt een analyserend denkvermogen en        
  beschikt over uitstekende communicatieve  
  vaardigheden;
•  Je hebt affiniteit met operationele productie    
  en/of Suppy Chain Management;
•  Je bent gedreven, ambitieus, enthousiast,  
  direct en flexibel;
•  Kennis van Navision is een pré.

WIJ ZIJN..
Onze circa 85 vakmensen dragen ieder hun eigen 
steentje bij aan de ontwikkeling van hoogwaardig 
metaalgaas. Vanuit hun eigen vakgebied delen ze 
allen een diepgewortelde passie voor metaalgaas, 
velen zelfs al jarenlang. We vinden het geweldig 
om voor onze klanten het onmogelijke mogelijk 
te maken! Ben jij ook zo’n gepassioneerd type 
met een echte specialisatie in je vakgebied? Dan is 
Wire Weaving Dinxperlo wellicht jouw werkgever!

Help jij mee om onze processen verder te 
optimaliseren en te vernieuwen, voor klant én
organisatie?

 
WIJ BIEDEN..
Naast een marktconform salaris bieden we een 
mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder:
 
•  27 vakantiedagen en 13 ATV dagen per jaar;
•  Ruimte voor nieuwe initiatieven, ideeën en eigen  
  ontwikkeling;
•  Prettige werksfeer in een organisatie waarin de  
  kernwaarden vakmanschap, trouw en eigenwijs    
  centraal staan;
•  Doe je het goed en hebben wij je talent gezien?   
  Dan bieden we je een arbeidsovereenkomst voor   
  onbepaalde tijd aan;
•  Goede pensioenvoorziening ondergebracht bij  
  Metalektro;
•  Reiskostenvergoeding bij een woon-werkafstand  
  groter dan 10km;
•  Korting op jouw zorg- en schadeverzekeringen. 
 

REAGEREN..
We komen graag met je in gesprek om je 
wensen en ambities te bespreken. Stuur jouw brief 
voorzien van C.V. per e-mail naar Berdien Lansink 
(b.lansink@wireweaving.com). 
 
 

www.wireweaving.com
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