Jonge en
gedreven Young
Professionals
Je vindt ze bij Symbol

UIT EEN GROTE GROEP HIGH POTENTIALS
SELECTEERT SYMBOL JAARLIJKS EEN AANTAL
YOUNG PROFESSIONALS DIE HUN CARRIÈRE
EEN BOOST WILLEN GEVEN. ZE VOLGEN EEN
ONTWIKKELPROGRAMMA EN GAAN IN DE
PRAKTIJK AAN DE SLAG BIJ VERSCHILLENDE
ORGANISATIES

Welke meerwaarde biedt
de Young Professional?
De Young Professional gaat voor een periode
van 4 tot 6 maanden aan de slag bij je organisatie.
De Young Professional gaat aan de slag in de rol
van Kwaliteitsengineer, Manufacturing engineer,
Proces engineer of Projectleider.
De Young Professional werkt daarbij bijvoorbeeld
aan het verkorten van doorlooptijd, verbeteren van
kwaliteitssystemen, problem solving (8D), opzetten
van bedrijfsprocessen (ISO), MSA-studies,
FMEA-structuur of het opzetten van werkinstructies.
De Young Professional wordt gecoacht door een
ervaren senior consultant. Soms vindt coaching
op de achtergrond plaats; soms werken ze
intensief gezamenlijk op een opdracht.

Veel van onze klanten hebben moeite met het vinden van de
juiste mensen. Goed opgeleide mensen die een waardevolle
bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van problemen
en het ontwikkelen van processen, en tegelijkertijd kunnen
ondersteunen met uitvoerende taken. Aan de andere kant
zien we de trend dat Young Professionals zich nog niet
direct aan een bepaalde organisatie willen binden. Ze willen
eerst kennis en ervaring opdoen en ontdekken hoe hun
carrièrepad eruit kan zien. Wij bieden voor zowel Young
Professionals als je organisatie de perfecte oplossing.

Wat vragen we van
de organisatie?
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 je organisatie zo waardevol mogelijk te
maken, vragen we 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 we je om de
Young Professional te faciliteren door hem
of haar kennis te geven van de organisatie
en processen.

Symbol Netwerk!
Je krijgt direct toegang tot het Symbol netwerk. Hierin bevinden
zich universiteiten, hogescholen, 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 management en Data Science.
Medewerkers van jouw organisatie kunnen (vaak gratis)
deelnemen aan verschillende webinars, inspiratiedagen
en andere events.

“Mijn ervaringen zijn heel goed. Mathijs voert zelfstandig gesprekken met onze
mensen in de fabriek, maar brengt ook de kennis en kunde mee om het proces te
begeleiden en de daadwerkelijke PFMEA te maken. En wat ik ook fijn vind, is dat
hij goed ondersteund wordt door senior consultants van Symbol. Zo’n senior kijkt
met een frisse blik en geeft gericht advies vanuit jarenlange ervaring.
Die achtervang is voor Mathijs én voor ons een goede aanvulling.”
- Ron Blokland, Plant Manager bij BMI Monier locatie Woerden

Hebben we jouw interesse gewekt?
Wil je dat één 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/lean-six-sigma-consultancy/werken-met-een-young-professional

Persoonlijke
ontwikkeling

• Team dynamiek
• Persoonlijkheidstypologie
• Projectmatig werken

• Project- & Verandermanagement
• Operational Behavior Management (OBM)

Kennis en
ervaring

• Lean Six Sigma Green Belt
• Problem solving (8D), FMEA
en andere technieken
• LinkedIn & Commerciële vaardigheden

•
•
•
•

Coaching

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

Lean Six Sigma Black Belt
Continuous Improvement Maturity
Industry 4.0
Stage Gate & EcoDesign

Professionele coaching door senior consultant bij uitvoering werkzaamheden

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

info@symbol.nl
www.symbol.nl

