(Personeelsadvertentie medewerker bedrijfsbureau 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

Medewerker bedrijfsbureau (m/v)
Je werkzaamheden
Als (fulltime) medewerker bedrijfsbureau bij LOGRAN geef je concreet vorm aan de gecertificeerde
kwaliteit van ons werk. Samen met je collega’s realiseer je grote projecten uit staal, waarbij je
mede verantwoordelijk bent voor de uitwerking van onze projecten.
Je bereidt de aangenomen projecten voor zodat deze vloeiend door de productie lopen. Je maakt
hierbij gebruik van CAD programma’s, koopt materiaal in, controleert de binnen gekomen
goederen, zorgt ervoor dat er genoeg productiemiddelen beschikbaar zijn, onderhoudt contact met
klanten, leveranciers en collega’s zodat de projecten die bij LOGRAN worden gemaakt voldoen aan
de kwaliteits eisen van onze opdrachtgevers. Daarnaast ondersteun je de collega’s van het
bedrijfsbureau met diverse administratieve taken of met calculaties. Aan variatie in je werk geen
gebrek dus.
Jouw kwaliteiten
Je werkt en denkt op MBO-niveau, beschikt over veel praktisch inzicht, en kan meerdere projecten
of taken zelfstandig uitvoeren. Je hebt een pro-actieve instelling, straalt enthousiasme uit en bent
altijd bereid collega’s de helpende hand toe te steken. Je kunt goed zelfstandig werken en
prioriteiten stellen. Ervaring met CAD programma’s en het office pakket is vereist.
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 medewerker bedrijfsbureau? 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.

