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Wij zijn op zoek naar een:

Administratief medewerker bedrijfsbureau
Wij, Heavy Crane Operators, verzorgen de bediening en (de)montage van grotere mobieleen rupskranen, wereldwijd. Er is veel vraag naar onze diensten bij de aanleg van windparken,
in de bouw, in de petrochemie en in de industrie.
Wij zijn op zoek naar een medewerker die voor ons bedrijfsbureau diverse ondersteunende
taken zal gaan uitvoeren. Je moet hierbij denken aan:
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Administratief verwerken van informatie.
Wekelijkse personeelsplanning maken en bijhouden.
Contact met klanten uit binnen- en buitenland.
Het reserveren van hotels in binnen- en buitenland.
Persoonlijke Beschermings Middelen- en kledingvoorraad beheer.
Inplannen van bijscholingen, opleidingen, keuringen.
Wagenpark beheren en up-to-date houden.
Bestellingen uitvoeren (kleding, PBM’s, etc.).
Werkvergunningen aanvragen en beheren.
Het bijhouden van personeelsdossiers.
Opvangen werkzaamheden voor collega’s tijdens vakantie of ziekte.

Wij zoeken hiervoor een pittige dame of heer die van aanpakken weet. Aangezien onze
medewerkers veelal in het buitenland aan het werk zijn, zoeken wij iemand die de Duitse en
Engelse taal goed beheerst. Enige technische achtergrond en interesse in hijskranen is een
pré.
Ben jij een doorzetter en de hands-on persoon met een vleugje commerciële drive en heb jij
minimaal MBO werk- en denkniveau dan bieden wij een functie voor langere tijd binnen een
gezond groeiend bedrijf waar ruimte is voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling met
als standplaats Assen. Een goede samenwerking met collega’s, betrokkenheid, betrouwbaarheid is voor ons erg belangrijk.
Wij bieden:
Een goed, marktconform maandsalaris.
Dienstverband voor 32 tot 40 uur per week
Opbouw vakantiedagen & vakantiegeld.
Opbouw pensioen.
Telefoon.
Een bonus als je een nieuwe collega aandraagt.
Cursussen en opleidingen die passen bij jouw vakgebied.
Een uitdagende baan met gevarieerde werkzaamheden.
Uitzicht op een vast contract.
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Ben jij de pittige dame of heer die van aanpakken weet, woonachtig omgeving Assen en
beschikbaar vanaf 01 mei 2022? Dan ontvangen wij graag je cv met motivatie!
Raymon Thalen
raymon@heavycraneoperators.nl
06-31331906

