Laatukeskus hakee asiantuntijatiimin vahvistamiseksi
LAATU- JA LEAN -ASIANTUNTIJOITA
Oletko kiinnostunut tukemaan asiakasorganisaatioitamme kilpailukyvyn kehittämisessä ja erinomaisuuteen
pyrkimisessä? Meillä on tarjolla haastavia ja antoisia tehtäviä eri toimialoilla toimivien asiakkaidemme
parissa. Tämä on paras näköalapaikka suomalaiseen kilpailukyvyn kehittämiseen ja sen toteuttamiseen
yhdessä asiakkaiden kanssa. Tehtävä on pääasiassa toimeksiantojen toteutusta, mutta myös myyntiä ja
parhaiden ratkaisujen hakemista yhdessä asiakkaan kanssa. Haluamme olla huipputiimi, jonka ytimessä on
yhteinen oppiminen vaativien projektien kautta.
Tehtävässä onnistuminen vaatii aktiivista ja sujuvaa yhteistyötä asiakkaiden ja kollegojen kanssa.
Sinulla on soveltuva korkeakoulutausta sekä aiempaa kokemusta laadunhallinnan tehtävistä joko
organisaation sisältä tai konsulttina. Ymmärrät liiketoiminnan tärkeyden ja asetat asiakkaan kilpailukyvyn
kaikissa toimeksiannoissa ykkössijalle.
Tulevan asiantuntijan profiili sisältää seuraavia asioita:
• Soveltuva koulutustausta
• Laadunhallinnan ja prosessijohtamisen tuntemus
• Ymmärrys Business Excellencestä ja EFQM-/CAF-malleista
• Lean- tai Lean Six Sigma -osaamista
• ISO-standardien ja auditoinnin tuntemus
• Erittäin hyvä suomen ja sujuva englannin kielen taito, ruotsin kieli plussaa
• Can Do -asenne ja loistavat tiimityöskentelytaidot
• Halu oppia muilta ja jakaa toisille oppimiskokemuksia
• Suunnitelmallinen ja itsenäinen työskentelyote
• Jos olet toiminut konsulttina, niin toivomme, että sinulla on asiakkuuksia myös jo omasta takaa
• Jos olet toiminut organisaation sisäisenä asiantuntijana, niin toivomme, että sinulla on laaja
verkosto suomalaisten laadun ja kehittämisen ammattilaisten piirissä

Suomi tarvitsee menestyjiä voidakseen hyvin. Laatukeskus on olemassa, jotta huomisen lehdestä voisimme
lukea enemmän menestystarinoita organisaatioista ympäri Suomen. Globaalissa maailmassa emme voi
kilpailla hinnalla, mutta laadulla voimme. Tavoitteenamme on menestyvä Suomi, jonka kilpailukyky on
rakennettu kestävälle pohjalle. Visiomme saavuttaminen vaatii suomalaisten organisaatioiden toiminnan ja
johtamisen laadun jatkuvaa kehittämistä.
Laatukeskuksen sydämessä on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on jo puolen vuosisadan ajan
edistänyt laatuajattelua maassamme. Verkostoissamme saatamme yhteen lähes 500 jäsenorganisaatioita
sekä tuhansia laatuammattilaisia ja -vaikuttajia ympäri Suomen. Tarjoamme heille tietoa, uusia näkökulmia
ja konkreettisia työkaluja laadun kehittämiseen. Tutustu tarkemmin toimintaamme osoitteessa
www.laatukeskus.fi

Kiinnostuitko?
Lähetä vapaamuotoinen hakemus sekä CV tai ota yhteyttä:
Petri Lehtipuu, petri.lehtipuu@laatukeskus.fi
Yhteydenotot puhelimitse seuraavina ajankohtina:
23.4. klo 14-17
2.5. klo 14-17
9.5. klo 10-12
Petri Lehtipuu, puhelin 050 3386 891

