Medewerker bedrijfsbureau (20 uur)

Dit is de functie die je uitvoert

Als medewerker bedrijfsbureau ben je onderdeel van het team in Leek. Samen met je collega’s
verzorg je de werkvoorbereiding voor de productie. Zo ben je er verantwoordelijk voor dat de
productie tijdig beschikt over de juiste werkbonnen, tekeningen en werkinstructies. Het is daarom
belangrijk dat je goed kan samenwerken maar ook proactief bent en zelfstandig aan de slag kan
gaan. Je zorgt er samen met de inkoop en planning voor dat de productie draait en de producten
op tijd geproduceerd en geleverd kunnen worden.

Vereisten
Proactieve werkhouding: je bent stressbestendig en een echte multitasker;
Je bent een snelle werker, maar tegelijkertijd gestructureerd en nauwkeurig;
Je hebt een mbo-opleidingsniveau (bij voorkeur technische achtergrond);
Je hebt ervaring met ERP-systeem Exact Online.

Wat bieden we jou?

Naast een marktconform salaris, een pensioenregeling en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens
CAO Metalektro, bieden wij jou een uitdagende functie met toekomstperspectief binnen een
innovatief bedrijf met een informele werksfeer. We bieden ook interne en externe
trainingsmogelijkheden om jezelf verder te kunnen ontwikkelen. Daarnaast hebben we een
uitstekende verbinding met het openbaar vervoer: ons kantoor is gevestigd naast een bushalte!

Dit is het bedrijf waarvoor je aan de slag gaat

HR Groep produceert en levert verkeersborden en bewegwijzering in de openbare ruimte. Maar HR
Groep is méér dan de levering van producten en diensten; wij helpen u een veilige en prettige
leefomgeving te creëren, die efficiënt kan worden beheerd. Als totaalaanbieder op het gebied van
inrichting van de openbare ruimte, zijn we er trots op dat we iedere dag een rol spelen in de levens
van mensen om zich veilig en comfortabel te kunnen voortbewegen.

Interesse of direct solliciteren?
Stuur onderstaande input naar Reina.Steinfort@hrgroep.nl:
• CV
• Motivatiebrief (maximaal 250 woorden)

Vragen over de functie?
Kees Prins
+31 0 594 501645
Kees.Prins@hrgroep.nl

