
(Personeelsadvertentie Chef Werkplaats 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 iedere 

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 naar de functie van 

 

Chef Werkplaats (m/v) 

 

 

Functieomschrijving 

Vanwege onze groei zijn wij op zoek naar een gemotiveerde, zelfstandige Chef Werkplaats. Je hebt 

hierbij de dagelijkse leiding in de werkplaats waar je circa 8 vaste werknemers aanstuurt en 

wanneer nodig extra uitzendkrachten. Je ziet toe op een juiste uitvoering van de verschillende 

projecten waarbij kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en veiligheid de uitgangspunten zijn. 

Je denkt mee met de directie over het optialiseren van de bedrijfsprocessen om de groei en ambitie 

van LOGRAN vorm te geven. 

 

Jouw kwaliteiten 

Je werkt en denkt op HBO-niveau, beschikt over veel praktisch inzicht en bent van nature een 

leider. Je bent gewend om verschillende projecten aan te sturen en ervaart problemen als een 

uitdaging. Ervaring met MAG lassen is een pré. Bij de uitvoering van je werkzaamheden zijn veilig 

werken en het leveren van de best mogelijke kwaliteit vanzelfsprekend. Net als oog voor detail, 

ook bij de grotere projecten die we uitvoeren. Je hebt een pro-actieve instelling, straalt 

enthousiasme uit en bent altijd bereid collega’s een helpende hand te bieden. 

 

Werken bij LOGRAN 

LOGRAN Las- en Constructiebedrijf BV is een jong bedrijf met oude roots. Wij bieden je een 

uitdagende functie aan in een bedrijf waar jij je stempel op kan drukken. De lijnen binnen LOGRAN 

zijn kort en informeel. We bieden je een zeer flexibele functie aan met enthousiaste collega’s en 

uiteraard een salaris in overeenstemming met de functie. 

 

Wil je bij LOGRAN aan de slag als Chef Werkplaats? Stuur dan je CV met motivatie naar 

stefan@logran.nl. Of wil je meer weten over de functie? Bel dan 026-4722823 en vraag naar 

Stefan Loman. 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. 


