Wij zijn op zoek naar een:

Continuous Improvement Manager
Ben jij continu bezig met het verbeteren van processen? Beschik jij over een sterk
probleemoplossend vermogen en ben jij analytisch en communicatief sterk? Wij dagen
je uit om deze kwaliteiten tot uiting te laten komen in de functie van Continuous
Improvement Manager. We’re in, are you?”
Wie zijn wij?
Eska is de wereldmarktleider in de markt voor karton. Eska is van oudsher een
traditioneel productiebedrijf, maar is zich volop aan het ontwikkelen. In november 2016
heeft Eska de Groninger Ondernemersprijs op overtuigende wijze gewonnen waarmee
we met recht kunnen zeggen dat het een voorrecht is om voor Eska te mogen werken.
Uit 100% gerecycled papier maakt Eska meer dan 275.000 ton karton in twee
fabrieken in Hoogezand en Sappemeer. Daarnaast heeft Eska snij- en distributiecentra
in Virginia (USA), Milaan en Barcelona. Eska karton wordt onder andere gebruikt voor
boeken (o.a. Harry Potter boeken), ordners, puzzels en luxe verpakkingen. Zo wordt
het karton voor de luxe verpakkingen van o.a. Gucci bij Eska gemaakt.
Wat ga je doen als Continuous Improvement Manager?
Als Continuous Improvement Manager houd je je bezig met het faciliteren, uitrollen en
optimaliseren van het Eska-verbeterprogramma en bewaak je daarnaast de uitvoering
hiervan. Tevens zal je, in nauwe samenwerking met het lijnmanagement, werken aan
het verder ontwikkelen van de verbetercultuur binnen Eska middels toepassing van
o.a. Lean Six Sigma methodieken en Operational Excellence. Je kunt snel schakelen
en je pragmatische aanpak in combinatie met je heldere communicatie dragen bij aan
de ontwikkeling van medewerkers op het niveau van continu verbeteren. Zodanig dat
zowel op korte als lange termijn aantoonbare duurzame verbeteringen van de
bedrijfsresultaten tot stand komen, alsmede de resultaten die zullen leiden tot de
verbetering van de processen, ontwikkelde medewerkers, kostenbesparing en een
hoge mate van klanttevredenheid. Met behulp van je kennis, ervaring en enthousiasme
weet je collega’s hierin mee te nemen om zo gezamenlijk invulling te kunnen geven
aan succesvolle afronding en borging van de diverse (verbeter)trajecten. Op basis van
jouw expertise en advies zorg je er samen met je team voor dat de strategie van Eska
omgezet wordt in realistische doelen met duidelijke KPI’s. Met de leidinggevenden van
de verschillende afdelingen zorg je ervoor dat er per afdeling voor de korte en lange
termijn doelen en KPI’s vastgesteld worden. In deze functie geef je leiding aan de
Sr. Reliability Engineer, de Sr. Projectleider en de Jr. Operations Research Analyst.
Functie-eisen:
• Een afgeronde HBO- dan wel WO-opleiding in een bedrijfskundige richting.
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare rol.
• Je hebt kennis en ervaring met verandermanagement in een vergelijkbare
productie-omgeving.
• Je hebt bent ervaren in TPM, Lean, Six Sigma en 5S. Daarnaast heb je
ervaring met verbeter projecten, bij voorkeur ook met lean en/of six sigma
implementatie.
• (Master)Black Belt-certificaat is een pré.

•
•

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel in
woord als geschrift.
Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Dit ben jij:
• Je bent in staat om theoretische modellen om te zetten naar praktische
implementatie.
• Je bent een teamplayer en ervaren in het coachen en faciliteren van
teams/medewerkers.
• Je bent resultaatgericht, je bent in staat om overzicht te houden, de juiste
prioriteiten te stellen en verbeteringen te realiseren.
• Je hebt een sterk probleemoplossend vermogen en bent analytisch sterk
waardoor je in staat bent om grote hoeveelheden informatie te verwerken en
hoofd- en bijzaken te scheiden.
• Je ziet hoe je processen kan verbeteren en mensen en middelen efficiënter kan
inzetten.
Wat bieden wij?
We bieden je een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief en
ontwikkeling. Afhankelijk van je functioneren zijn er mogelijkheden om in de toekomst
door te groeien binnen de organisatie. Het betreft een fulltime dienstverband.
Vragen of belangstelling?
Stuur je CV en sollicitatiebrief vóór 31 augustus 2018 naar: m.dejong@eska.com. Als
je vragen hebt, neem dan gerust contact op met mevrouw M. (Marja) de Jong (0598318302).
Een assessment kan onderdeel van de procedure uitmaken.
Voor meer informatie over Eska verwijzen we naar onze website: www.eska.com
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For our Marketing department we are looking for a:

Business Intelligence Manager
Are you analytic strong, proactive, enthusiastic, passionate and a team player?

Being successful may require departing from the norm. Being proud of what you have
achieved without becoming complacent. Asking yourself without bias ‘Where do my talents
lie? What is my added value? Where do I have an impact?
It's never too late to reinvent yourself. Eska is proving this by boldly stepping into a new
future on the back of 130 years of history. Taking up new roles, entering new markets.
Besides operating in our existing markets, Eska has opted to become an authority in the
area of luxury packaging. Premium brands in branches, such as cosmetics, fashion,
consumer electronics and wines & spirits - we’re in. Our experts share their knowledge and
experience, develop innovative ideas and inspire brand owners, designers and packaging
manufacturers all over the world.
Our products are of impeccable quality, but our people make the difference. Will you become
one of our people? Will you be the man or woman who puts Eska on the map?
Do you combine strategic insights with creativity? Do you have analytical skills with a feel for
the zeitgeist? Are you reliable with an exceptional view of products and markets?
Idiosyncratic but with team spirit?
We would like to meet you! Tell {name, job title, telephone/e-mail address} you're interested.
And soon, you may be in.
Eska. We’re in.
Job description


Define an annual research plan to collect relevant information from internal source as
well as from customers, competition, retail and shopper/consumer.



Select and propose relevant methodologies to collect data (ad hoc research, data
purchase and workshops).



Collect, analyze and deliver in the most effective format insights to support marketing,
sales and innovations strategies.



Ensure all research are delivered on time and on budget.



Work closely with sales teams to share best practices and to lead a monthly forum with
this audience.



Consolidate market insights and ensure a central, structured collection and
consolidation of local market insights.






Follow Luxury Packaging innovation and design trends in the market to be able to
strengthen our value proposition and quickly respond to future changes.
To identify and translate market opportunities into actionable recommendations and to
find new ways to attract new customers, maximize value of existing customers, and
retain the most profitable ones.
Monitor, analyze and report the effectiveness of marketing and sales campaigns.

Your CV


Strong analytical and numerical ability, able to analyze and interpret data, evaluate data
and make recommendations based on data and market trends.



Capacity to develop and evolve long-term strategies while driving tactical.



Excellence in project management, planning and execution.



Knowledge and experience of Excel, Word and PowerPoint.



5 or more years’ experience in a similar position.



Master degree in Business school with a specialization in business intelligence.



Able to speak and write English and Dutch fluently.



Italian or French as a second additional language is a plus.



Able to work independently and effectively under tight time constraints and deliver
accurate results.



Excellent verbal and written communication and interpersonal skills.



Keen attention to details.



Team-oriented and skilled in working within a collaborative environment.

What we offer
We offer you an independent, fascinating and challenging job with plenty of room for your
own initiative. This is a new function. You will get a lot of opportunities to develop yourself
further. It is a fulltime job. You will report to the Marketing Manager Europe.
How to apply
Please send your resume and application letter before June 14 per mail to:
m.dejong@eska.com. If you have any questions feel free to contact Ms. M. (Marja) de Jong
(+31 598-318302).
An assessment can be part of the procedure.
For more information about Eska we refer to our website: www.eska.com

