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operational excellence

Plaats in de organisatie
De You Improve Adviseur rapporteert hiërarchisch aan de Manager You Improve en vanuit de werkzaam-
heden van een traject functioneel aan de betreffende Programma leider.

Resultaatgebied/taakcluster
Faciliteren 
• Begeleiden van teams in het realiseren van de teamdoelstellingen binnen de gestelde tijd gebruik-

makend van de relevante methodieken.
• Het bewaken van het gebruik van de juiste standaarden door middel van het uitvoeren van audits.
• Het initiëren van of het doen van een voorstel voor de ontwikkeling van de benodigde standaarden 

voor het borgen van de gerealiseerde resultaten.
• Uitdragen van energie en enthousiasme voor het gebruiken van de juiste methodieken.
• Het begeleiden van het groepsproces om tot substantiële verbetering te komen door het aanbren-

gen van focus, stimulatie, motivatie, ondersteuning, deelname en team building. Alsmede het stimul-
eren van de bewustwording en acceptatie van het veranderingsproces.

• Het reguleren van het groepsproces & communicatieproces (neutrale en pragmatische houding), zo-
dat alle leden in voldoende mate een bijdrage kunnen leveren aan het analyseren van gericht ge-
kozen probleemstellingen, oplossen, uitvoeren en borgen van de verbeteringen.

• Het stimuleren van het delen van kennis (laat medewerkers het aan elkaar vertellen).

Trainen en coachen
• Het trainen van teams in het gebruik en toepassen van de relevante methodieken.
• Vervullen van voorbeeldfunctie in het methodisch zien en aanpakken van verliezen.

Als You Improve Adviseur faciliteer, train, coach en adviseer je medewerkers van onze klant-
en in hun traject naar Operationeel Excellence teneinde een autonome continu verbetercul-
tuur te realiseren. Hiermee creëert de adviseur aantoonbaar toegevoegde waarde voor de 
klant middels impact op de door hun prioriteit gestelde resultaat-gebieden. De activiteiten 
vinden plaats op diverse klantenlocaties in voornamelijk Nederland waarbij de adviseur met 
name opereert op het operationele (werkvloer) en tactische (midden management) niveau 
van de organisatie van de klant. Incidenteel zullen er ook programma’s in Europa worden 
opgestart. De bereidheid tot reizen is hierom een must in deze functie.
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• Praktische uitvoering van het opleidingsproces. Hiertoe onder meer vertalen van het geleerde naar 
toepassingen in het werkgebied van de medewerker.

• Het overbrengen van verbetervaardigheden aan de klantorganisatie en het ontwikkelen van een con-
tinu-verbetercultuur die leidt tot wereldklasse prestaties.

Adviseren
• Het opleveren van operationele analyses van verliezen in de bedrijfsprocessen om verbeterpotentieel 

te identificeren en te kwantificeren ten opzichte van Operationeel Excellence niveau.
• Bijdragen aan het opstellen van een realistisch plan van aanpak teneinde de doelstellingen te realiser-

en, hierbij gebruikmakend van de tools en methodieken van You Improve.
• Herkennen van mogelijkheden om doelstellingen van de klant te realiseren en deze op een pragma-

tische wijze onder de aandacht brengen in de organisatie.
• Het rapporteren van voortgang en knelpunten van programma’s bij de klant zodanig dat de realisatie 

van de doelstellingen eenduidig gevolgd kan worden.

Functie-eisen
De You Improve Adviseur beschikt over:
• Een afgeronde HBO opleiding (bedrijfskunde, economie of een technische studie)
• Minimaal 4 jaar relevante werkervaring binnen een middelgrote tot grote professionele organisatie.
• Kennis van en ervaring met verbetertechnieken zoals Lean, SixSigma, TPM en TQM
• Ervaring met organisatie-veranderingsprocessen
• Kennis van de Nederlandse en Engelse taal
• Presentatie-, communicatie-,didactisch, sociale- en computervaardigheden
• Bereidheid om te reizen, omdat de programma’s plaatsvinden op klantlocaties door heel Nederland 

en af en toe daarbuiten

Gedrag
Voor de functie van adviseur is het volgende gedrag essentieel om zowel autonomie als resultaat bij onze 
klanten te realiseren, alsmede de You Improve Organisatie mede te ontwikkelen;
• Uitdagen; Je bent bereid om bestaande werkwijzen en afspraken ter discussie te stellen. En daar waar 

nodig als kritisch klankbord te confronteren.
• Inspireren; Je bent in staat om de toekomst of een andere kijk op de situatie aan de klant te laten zien, 

je loopt altijd een stap vooruit en treedt buiten begane paden.

Herken jij je in dit profiel? Stuur ons dan je CV, motivatiebrief en beschrijf een van de verbeterprogram-
ma’s waar je zelf bij betrokken was en trots op bent. 


