
 
 
(Personeelsadvertentie CNC Verspan(st)er LOGRAN Las- en Constructiebedrijf BV) 

 

Bij LOGRAN Las- en Constructiebedrijf BV in Heteren zijn we niet voor een kleintje vervaard. In 

onze werkplaatsen storten we ons op de meest uitdagende, grote projecten voor tal van 

toepassingen en industrieën. We zijn professionals die met heel veel vakmanschap en passie elke 

opdracht tot een perfect einde willen brengen. Voel jij je thuis in zo’n omgeving? Dan nodigen we 

je van harte uit om te solliciteren op de functie van 

 

CNC Verspan(st)er (m/v) 

 

Je werkzaamheden 

Naast hoogwaardig laswerk wil LOGRAN zich toeleggen op het aanbieden van een totaalconcept 

aan staal gerelateerde projecten. Voor dit totaalconcept zijn we op zoek naar een enthousiaste CNC 

Verspaner die deze nieuwe afdeling vorm wil geven. Onze Anayak bedfreesmachine met Fanuc 

besturing wordt je beste maatje. Uitbreiding van “jouw” afdeling met meerdere en andere 

verspaningsmachines behoort tot onze toekomstvisie. Aan jou de taak om hier invulling aan te 

geven. Naast het verspanen werk je ook mee aan de projecten elders in het bedrijf en draag je 

zorg voor een goede administratieve afhandeling van jouw werkzaamheden. We verwachten een 

hoge mate van flexibiliteit bij de invulling van jouw tijd. Deze flexibiliteit kan je uiteraard ook terug 

verwachten. 

 

Jouw kwaliteiten 

Je werkt en denkt op MBO-niveau, beschikt over relevante werkervaring in een soortgelijke functie. 

Bij de uitvoering van je werkzaamheden zijn flexibiliteit en nauwkeurigheid vanzelfsprekend. Net 

als oog voor detail, ook bij de grootste projecten die we uitvoeren. Je hebt een pro-actieve 

instelling, straalt enthousiasme uit en bent altijd bereid net een stapje meer te doen om onze groei 

te realiseren. 

 

Werken bij LOGRAN 

LOGRAN Las- en Constructiebedrijf BV is een goede werkgever die je waardering geeft en 

carrièrekansen biedt. We bieden je een boeiende baan binnen een enthousiast team en uiteraard 

een salaris in overeenstemming met de functie. 

 

Wil je bij LOGRAN aan de slag als CNC Verspan(st)er? Of wil je meer weten over de functie? Stuur 

dan je CV met motivatie of vraag naar stefan@logran.nl. Of bel naar 026-4722823. Je hoort daarna 

snel van ons. 

 

Kijk voor meer informatie over LOGRAN op www.logran.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld. 


