Stage / afstudeeropdracht

augustus 2021

Vraagstuk: Hoe kan TenCate Grass haar (ISO)managementsysteem laten
aansluiten op de huidige status van de organisatie?
Locatie: Nederland - Nijverdal

TenCate Grass is een wereldwijde groep van bedrijven die samen de beste en meest
duurzame ondergronden maken om ongelimiteerd sport, spel en ontspanning mogelijk
te maken. Voor TenCate Grass zijn wereldwijd meer dan 1500 mensen werkzaam.
Bij TenCate Grass Fibres and Fabrics in Nijverdal maken we zowel kunstgrasgarens als
backing (kunstgrasdoek). Om onze processen optimaal te laten verlopen is het dagelijks
toepassen van het ISO-managementsysteem van essentieel belang.

Enorme sprongen
Onze productiefaciliteit in Nijverdal heeft in de afgelopen jaren enorme sprongen vooruit
gemaakt. Zo zijn diverse stappen in het productieproces efficiënter ingericht. Wij willen
immers kunstgrascomponenten kunnen leveren die future-proof zijn!
ISO-managementsysteem
De huidige documentatie van ons (ISO)managementsysteem sluit hierdoor niet meer
aan bij onze huidige situatie, vanwege het feit dat het niet (inter)actief en geïntegreerd is
in de dagelijkse activiteiten binnen onze organisatie. Documentatie is opgebouwd in
Microsoft Office (Word en Excel). Wij zien kansen om het managementsysteem een
leidraad te laten vormen voor praktische uitvoering van werkzaamheden en zien het
inhoudelijk als een belangrijke informatiebron voor (nieuwe) medewerkers.
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Jouw uitdaging
Zie jij mogelijkheden om onze processen optimaler te laten functioneren door ons
(ISO)managementsysteem te updaten, en het daarmee net zo future-proof te maken als
onze kunstgrasproducten?
Heb je ideeën over hoe we het systeem levendig kunnen houden zonder dat er veel
onderhoud aan is vereist? Heb je de ambitie om, na jouw onderzoek en je voorstel, het
moderne en gebruiksvriendelijke managementsysteem ook daadwerkelijk te
implementeren binnen onze organisatie?
Wij zijn op zoek naar een vooruitstrevende persoonlijkheid die vorm kan geven aan een
modern managementsysteem, in samenwerking met onze managers, operationele
leiders en de organisatie in het algemeen, zodat het op hun wensen aansluit.
Ben jij...
• Organisatorisch, analytisch en communicatief sterk,
• Creatief en zelfstandig,
• Heb je kennis van (ISO)managementsystemen en verbetertrajecten,
…en zie jij bovengenoemde uitdaging ook als een kans om ervaring op te doen binnen
een grote organisatie en samen te werken met diverse professionals? Neem dan
contact op met Richard Gotink (r.gotink@tencategrass.com) om de mogelijkheden voor
een afstudeeropdracht/stageopdracht binnen TenCate Grass in Nijverdal te bespreken.
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