WE ARE HIRING

Process Improvement
Specialist

BEDRIJF
Pollet Group

LOCATIE
Waregem

WAT WORDEN JOUW
VERANTWOORDELIJKHEDEN?
Als Process Improvement Specialist ben je verantwoordelijk
voor de opvolging en optimalisatie van de logistieke processen
binnen de Pollet Pool Group.

•

OVER ONS
Pollet Group met hoofdzetel in Waregem, heeft
vestigingen in 14 landen en is actief binnen 3
.segmenten: de sector van waterbehandeling,
de zwembadwereld en de medische industrie.
Pollet Water Group bundelt 25 bedrijven actief
in waterbehandeling. Pollet Pool Group
bewerkt de markt van zwembadbouwers met 8
distributiefirma’s en 2 fabrikanten. Pollet
Medical Group, bestaat uit in totaal 6
gespecialiseerde medisch georiënteerde
bedrijven. Samen telt de groep zo’n 1500
medewerkers.
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Je focust je hierbij primair op de processen binnen de
afdeling logistiek en je werkt tegelijkertijd nauw
samen met de andere afdelingen (sales/customer
service/magazijn/enz.).
Bij voorkeur werk je proactief en formuleer je continu
procesverbeteringen. Je analyseert hiervoor de
logistieke processen en brengt bottlenecks in kaart.
Ook op basis van ad hoc problemen en ontvangen
klantenklachten, onderneem je de nodige acties om
de interne processen verder te stroomlijnen.
Je initieert verschillende projecten inzake process
improvement. Verbeterprojecten werk je volledig uit
van A tot Z.
Tenslotte ondersteun je de logistieke dienst in
diverse administratieve taken.
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WAT BIEDEN WE JOU AAN?

WIE ZOEKEN WE?
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Een voltijdse tewerkstelling met vast contract. Je
werkt in een 40-uren week. Hierdoor heb je 12
extra verlofdagen per jaar. Je werkt van
maandag tot vrijdag van 8u00- 12u30 en 13u0016u30.

Je hebt bij voorkeur een bachelordiploma of
gelijkwaardig door ervaring; affiniteit met een
logistieke omgeving is een must.
Als process improvement specialist ben je dé
problemsolver binnen logistiek. Je hebt procesinzicht
en je bent creatief in het vinden van de meest
efficiënte oplossing. Je werkt resultaatgericht,
pragmatisch, georganiseerd en hebt sterke
analytische skills.
In drukke tijden hou jij het hoofd koel. Je bent flexibel
en kan snel schakelen binnen verschillende situaties.
Je communiceert duidelijk en helder met jouw
collega’s en de verschillende teamleads. Je spreekt
goed Nederlands en Engels.
Je werkt graag autonoom maar met een
teamgerichte en collegiale aanpak.
Een goede kennis van de gangbare Microsoftpakketten is onontbeerlijk en idealiter werkte je
reeds met een ERP-systeem.

Een aantrekkelijk salarispakket conform jouw
ervaring en potentieel.
Ons bedrijf is vlot bereikbaar op 3km van de afrit
E17/Deerlijk en 3km van de afrit E17/Waregem.
Je gaat aan de slag in een warm internationaal
bedrijf met oog voor zijn medewerkers en zijn
klanten en een fijn professioneel team waar je
op kan bouwen.

B

We bieden jou een afwisselende en uitdagende
job aan in een snelgroeiende onderneming waar
ondernemerschap en initiatief nemen worden
gestimuleerd. Je krijgt de kans om jouw
potentieel voluit te benutten met ruimte voor
ambitie en doorgroeimogelijkheden.
•
HQ
WAREGEM
Textielstraat 13
8790 WAREGEM
www.polletpoolgroup.com

LET’S MEET
Stuur je C.V. en motivatiebrief naar
marie.callens@polletpoolgroup.com.
Meer info? Neem een kijkje op:
www.polletpoolgroup.com
www.polletgroup.com
www.polletwatergroup.com
Supporting Pool Builders

www.polletmedicalgroup.com

