
 
 
 

 
 

CI-lead (1 FTE) 
 
Wavin levert wereldwijd innovatieve oplossingen voor bouw en infrastructuur. Met meer dan 
60 jaar expertise wil het bedrijf enkele van de grootste uitdagingen in de wereld aangaan: 
veilige en efficiënte watervoorziening, betere sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
klimaatbestendige steden en betere bouwprestaties. Wavin wil bijdragen aan positieve 
veranderingen in de wereld en doet dat door het bouwen van gezonde, duurzame 
omgevingen. Het hoofdkantoor van Wavin wereldwijd is gevestigd in Amsterdam. 
De vestiging van Wavin Nederland B.V. bevindt zich in Hardenberg. 
 
Wavin Nederland B.V. heeft ongeveer 385 medewerkers, verdeeld over de hoofdvestiging 
in Hardenberg en 15 filialen verspreid over Nederland. 
 
Wavin Nederland is op zoek naar een CI-lead voor het Continuous Improvement team in 
Hardenberg. Wil jij het verschil maken en werken voor een bedrijf met waardevolle doelen? 
Lees dan verder! 
 
 
De rol 
Word jij enthousiast van het doen en uitvoeren van verbetervoorstellen? Durf jij jouw 
collega’s een spiegel voor te houden om ze te coachen op het gebied van continuous 
improvement? Dan zijn wij op zoek naar jou.  
 
Je ondersteunt de cultuurverandering en het continue verbeterprogramma door middel van 
jouw charme en overtuigingkracht en neemt zo jouw collega's mee in de verandering. 
Daarnaast zet jij jouw vasthoudenheid en jouw doelgerichtheid in om verbeterprojecten tot 
een succesvol einde te brengen. Je werkt in deze rol nauw samen met de 
productieafdelingen. Deze rol biedt de mogelijkheid om door te groeien naar een 
management positie binnen de organisatie 
 
Verantwoordelijkheden 

• Je bent ambassadeur en rolmodel in het ondersteunen van cultuurverandering. 
• Je definieert verbeterpotentieel binnen afdelingen en leidt verbeterteams voor 

systematische verbeteringen. 
• Je traint en coacht medewerkers op het gebruik van continu verbetertechnieken. 
• Je voert green belt verbeterprojecten uit volgens de DMAIC methodology uit. 
• Je ontwikkelt en implementeert standaarden ter ondersteuning van het continu 

verbeterprogramma. 
• Je deelt successen en best practices. 

 
Profiel 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau met technische affiniteit.  
• Kennis van Lean Six Sigma verbetertechnieken. 
• Kennis van coaching methodes en verandermanagement. 
• Lean Six Sigma Green belt is een pré. 
• 1 – 3 jaar werkervaring op het gebied van continuous improvement is een pré. 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden. 
• Het vermogen om problemen om te buigen naar uitdagingen. 
• Beheersing van MS-Office en statistische software zoals Minitab of JMP. 
• Je herkent jezelf in de termen overtuigend , resultaatgericht, organisatorisch, flexibel 

met veranderingen en analytisch.  
• Beheersing van de Engelse taal. 



 
 
 

 
 

 
 

Ons aanbod 
Wavin onderschrijft het belang van diversiteit met meer dan 12.000 medewerkers in 40 
landen. We bieden een cultuur van samenwerking en ondersteuning waarbinnen we onze 
medewerkers uitdagen om hun talenten te ontwikkelen. Naast het werken in een 
professionele en internationale omgeving, bieden we aantrekkelijke salariëring en een 
compleet pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Organisatie 
Wavin maakt deel uit van Orbia, een gemeenschap van bedrijven die met elkaar verbonden zijn 
door een gemeenschappelijk doel: het leven over de hele wereld verbeteren. Orbia heeft ruim 
22.000 medewerkers wereldwijd en samen dragen we bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen 
van de VN. Dit doen we door onze kennis, middelen en ideeën in te zetten om duurzame 
oplossingen te bieden.    
 
Contact 
Mocht je vragen hebben of meer willen weten, neem dan contact op met Maartje van Bruggen, 
Continuous Improvement Manager, via 06-23744916. Zie jij jezelf als de CI-lead die ons team 
kan versterken? Stuur dan jouw motivatie en CV naar sollicitaties.nl@wavin.com o.v.v. WNL – 
CI-lead. De sluitingsdatum van deze vacature is 9 juli 2021. 
 
Een assessment is onderdeel van deze selectieprocedure. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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