Jonge en
gedreven
Quality of Process
Engineers
Je vindt ze
bij Symbol

UIT EEN GROTE GROEP POTENTIALS
SELECTEERT SYMBOL JAARLIJKS 5 YOUNG
PROFESSIONALS DIE HUN CARRIÈRE EEN
BOOST WILLEN GEVEN. ZE VOLGEN EEN
ONTWIKKELPROGRAMMA EN GAAN IN DE
PRAKTIJK AAN DE SLAG BIJVOORBEELD
BIJ JOUW ORGANISATIE.

We zien regelmatig dat industriële klanten moeite hebben met
het vinden van de juiste mensen. Mensen die op hoog niveau mee
kunnen denken, maar die hen ook ondersteunen met uitvoerende
taken. Wellicht herken je dit? Aan de andere kant zien wij de
trend dat young professionals zich nog niet aan een bedrijf willen
binden. Young professionals willen kennis en ervaring opdoen
en ontdekken hoe hun carrièrepad eruit moet zien. Wij bieden
voor zowel young professionals als jouw organisatie de perfecte
oplossing.

Welke meerwaarde
biedt de young
professional?

Wat verwachten
we van jou?

• De young professional gaat voor een periode
van 6 maanden aan de slag bij jouw organisatie
• De young professional werkt 2 tot 3 dagen per
week mee als Quality of Process Engineer.
• De overige dagen voert hij/zij een verbeterproject
uit, voorbeelden zijn verkorten van doorlooptijd,
verbeteren van kwaliteitssystemen, optimaliseren
8D proces, optimaliseren productieproces, MSA
studies of FMEA structuur/handboek opzetten.
• Jouw organisatie en de young professional krijgen 40
uur inhoudelijke begeleiding van een ervaren coach.

Onze young professionals nemen de regie, weten
van aanpakken, zijn zelfstandig en hebben lef.
Ook zijn ze verantwoordelijk, analytisch, resultaatgericht
en communicatief sterk. Om de tijd van onze young
professional bij jouw organisatie zo waardevol mogelijk
te maken, vragen wij ook wat van jou.
Om te beginnen: openheid, een frisse blik en de wil
om je organisatie naar een hoger niveau te brengen.
Daarnaast vragen wij je om de young professional te
faciliteren door hem of haar kennis te geven van de
organisatie en processen.

Inspiring people
Improving processes

SYMBOL NETWERK!

• Je krijgt direct toegang tot het Symbol netwerk. Hierin bevinden zich scholen, bedrijven, partners en ervaren
consultants met een ruime expertise in diverse disciplines.
• Je krijgt direct toegang tot de expertise van Symbol zelf, op het vlak van Continu Verbeteren, Operational Excellence,
Lean Six Sigma, Quality, Data Science.
• Medewerkers van jouw organisatie kunnen aanschuiven bij onze inspiratiedagen en andere events.
• Jouw organisatie ontvangt 5% korting op diensten van Symbol.

“Judith is een gepassioneerde Young
Professional die vraagt en luistert.
Ze geeft praktische adviezen vanuit zelf
verkregen en beoordeelde informatie.“
- Maarten Kuipers , Waeles

HEBBEN WE JOUW INTERESSE GEWEKT?

Wil je dat een van onze young professionals binnenkort bij jouw organisatie start? Wij selecteren onze young professionals op een
afgeronde technische HBO/WO opleiding en met de juiste drive. Ambitie en leergierigheid zijn voor ons het allerbelangrijkst, de
young professionals zijn gedreven om iedere dag verder te groeien. Heb jij interesse? Dan gaan we graag in gesprek.

www.symbol.nl/werken-met-een-youngprofessional

JAAR 1
PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING
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KENNIS

>>

Enschede
Palatijn 14
7521 PN Enschede
T (053) 20 30 240

Amersfoort
Stationsplein 26
3818 LE Amersfoort
T (033) 20 30 200

• Ontwikkeling van
Persoonlijk Leiderschap
op basis van een TMA
Talentenanalyse
• Projectmatig werken
• Inspirerend verbinden in
een industriele omgeving

• Quality in de Industrie APQP, FMEA, SPC, MSA
en 8D
• Lean Six Sigma Green Belt
• Inhoudelijke coach bij
uitvoering werkzaamheden

info@symbol.nl
www.symbol.nl

JAAR 2
>>

>>

• Ontwikkeling van
Persoonlijk Leiderschap
op basis van een TMA
Talentenanalyse
• Project- &
Verandermanagement
• Teamdynamiek

• Verdieping Quality Tools APQP, FMEA, SPC, MSA
en 8D
• Lean Six Sigma Black Belt
• Inhoudelijke coach bij
uitvoering werkzaamheden

