
Ben jij dit? 

Ligt jouw passie bij het vak van coach, consultant of trainer? Leer en help je graag organisaties, 

groepen of individuen om continu te verbeteren? Ben je in staat om vanuit resultaat- én 

mensgerichtheid zelfstandig opdrachten te acquireren door de klantbehoefte gericht te 

vertalen naar ‘advies op maat’? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

In verband met onze groei zijn wij op zoek naar een professionele Lean Six Sigma trainer, coach 

en consultant. 

 

Wij zijn partner in ervarend leren en helpen! 

Het is onze passie organisaties en haar medewerkers te leren en te helpen zich verder te 

ontwikkelen in continu verbeteren. Wij doen dat door actief mee te denken in de klantbehoefte 

van onze opdrachtgevers, om daarop onze opleiding (leren) en begeleiding (helpen) af te 

stemmen. Wij leveren graag maatwerk op een flexibele manier, met de kwaliteit waar onze 

klanten in hun eigen praktijk iets mee kunnen! 

We geven onze dienstverlening inhoud door praktijkgericht te werk te gaan! Dus natuurlijk 

theorie overbrengen, maar vooral ook direct toepassen in de eigen praktijk. In onze ervaring en 

overtuiging leer je dan optimaal, levert het direct resultaat op voor de organisatie en geeft het 

de betrokkenen de kans verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling! 

Wij zijn specialist in de combinatie van tools (Lean, Six Sigma, Scrum) en mindset (Lean filosofie, 

Agile én gedragsmanagement). Wij geloven erin dat we pas echt impact kunnen maken als we 

beide weten te combineren. Want dan zorgen wij voor blijvende (proces)veranderingen. Wij 

besteden daarom altijd in onze dienstverlening aandacht aan de inhoud van de methode én 

aan de veranderkundige uitdagingen die spelen tijdens een (proces)verbetering! 

 

Jouw functie: ondernemend in loondienst! 

Vanuit de filosofie van Lean, Lean Six Sigma en Agile help je resultaten bij onze opdrachtgevers 

blijvend te verbeteren en een mindset te creëren, waarin voortdurend leren en continu 

verbeteren vanzelfsprekend zijn. Je doet dit door medewerkers van onze klanten op te leiden 

tot Green- of BlackBelt en hun te begeleiden in het uitvoeren van hun verbeterprojecten. 

Of je voert zelf bij onze klanten verbeterprojecten uit, waarbij je samen met je opdrachtgever 

de afgesproken resultaten haalt. Door analyses te maken en te adviseren over het 

verbeterpotentieel, maar ook door dit potentieel te benutten, de verbeteringen door te voeren 

én te verankeren in de organisatie waarvoor je werkt. 

Naast de uitvoerende kant van je werk, lever je ook een bijdrage aan onze omzet- en 

productontwikkeling. Je krijgt de verantwoordelijkheid voor omzetdoelstellingen, waarbij jouw 

succes gewaardeerd wordt met aantrekkelijke bonussen. Je creatieve kant zien wij graag terug 

in je bijdrage aan onze verdere productontwikkeling. 



Plezier in het werk, een open samenwerking, ondernemend, resultaat- en mensgerichtheid en 

(samen) continu willen verbeteren zijn kenmerkend voor jou! 

 

Wat wij van je verwachten 

Je bent Lean of Lean Six Sigma BlackBelt gecertificeerd en hebt een aantal jaar aantoonbare en 

recente ervaring met het uitvoeren van Lean (Six Sigma) verbeterprojecten, het geven van 

trainingen in verbetermethodes en het enthousiasmeren van mensen. Om geloofwaardig te 

zijn in deze functie, heb je een gedegen kennis van procesverbetering met de daarbij 

behorende gedrags- en cultuurverandering opgebouwd. 

Met jou halen wij iemand in huis die resultaat- en mensgericht is. Verder ben je sensitief, 

klantgericht, flexibel en initiatiefrijk. En heb je het lef om – voor een optimaal resultaat voor de 

opdrachtgever of ons team – ‘buiten de lijntjes te kleuren’. 

 

Je voldoet aan de volgende functie eisen 

✓ HBO/WO denk- en werkniveau; 

✓ BlackBelt (Lean/LSS) gecertificeerd; 

✓ Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring als verbeterexpert en/of trainer; 

✓ Ervaring met het succesvol afronden van Lean/LSS projecten (DMAIC) in de praktijk; 

✓ Kennis en ervaring in change management; 

✓ Ervaring in trainen en coachen op GreenBelt niveau; 

✓ Digitaal handig, maakt zich applicaties snel eigen; 

✓ Kennis en ervaring met Agile (bijvoorbeeld als Scrum Master) is een pré. 

 

En verder… 

✓ Je bent fulltime beschikbaar (minimaal 32 uur per week) 

✓ In het bezit van een rijbewijs B 

✓ Je beschouwt heel Nederland als je werkgebied 

 

Wij bieden jou een aantrekkelijke functie in een ondernemende omgeving 

✓ Een succesvolle en groeiende organisatie waarbij ‘resultaat en mens’ centraal staan; 

✓ Een inspirerende en informele omgeving, met volop kansen op persoonlijke ontwikkeling; 

✓ Een team enthousiaste collega’s waarin ondernemerschap, initiatief en het pakken van 

verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd; 

✓ Uitdagende projecten en opleidingstrajecten, waarin jij het verschil maakt; 

 

Naast een marktconform salaris, worden prestaties, resultaat en ondernemerschap bijzonder 

goed beloond.  

 



Kan je niet wachten? 

Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel en ambieer je een functie in een dynamische en 

inspirerende werkomgeving, stuur dan vandaag nog je sollicitatie (CV en motivatie) naar 

Marco Koet (m.koet@mkpc.nl). Wij houden van korte lijnen, dus voor meer informatie mag je 

ook eerst met Marco contact opnemen, via 06 – 526 97 647. 

Een assessment en het geven van een presentatie maken deel uit van het selectieproces. 

 

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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