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Wat heb je dan zoal te doen?

Op basis van de wensen van de klant breng je betrouwbare offertes uit en bespreekt deze met de klant. Je 
bent verantwoordelijk voor alle communicatie met de opdrachtgever. Je onderhoudt ook de contacten met 
leveranciers.

Als een offerte opdracht wordt, zorg je voor alle voorbereidingen om de klus uit te kunnen voeren: inkoop 
van materiaal en materieel, planning medewerkers, enz. Waar nodig, win je technisch advies in. Je geeft in 
voorkomende gevallen op een coachende manier leiding aan onze vakmannen. 

En natuurlijk denk je ook mee over hoe we ons bedrijf nog verder kunnen verbeteren…

Kort gezegd, het succesvol - en naar tevredenheid van onze klanten - plannen en uitvoeren van orders ligt in 
jouw handen. Dat is een flinke uitdaging, maar wel een hele leuke.

Je moet daarvoor natuurlijk ook wel iets in huis hebben

• HBO werk- en denkniveau gekoppeld aan praktisch inzicht. 
• Een relevante (bouwtechnische) opleiding (HTS o.g.) of minimaal vijf jaar praktische werkervaring.
• Kennis van Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
• Ervaring met Microsoft Navision 4PS ERP orderadministratiesysteem zou handig zijn.
• Certificaat Basisveiligheid en Veiligheid voor Leidinggevenden (VCA/VOL) is ook een pré.
• Rijbewijs B.
• Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Wat hebben we je te bieden?

Een prettige werkomgeving met een hardwerkend team, waar de menselijke maat het uitgangspunt is en 
een marktconform salaris.

Wil je solliciteren?

Stuur dan een mail met je CV naar info@seuren.nl t.a.v. de directie.

Seuren - 24 uurs glasservice is sinds jaar en dag een begrip in Nijmegen en 
omstreken. We herstellen snel en deskundig glasschade, maar zijn ook actief op 
het gebied van glasisolatie en ventilatie. Zo zijn we bijvoorbeeld leverancier van 
Fineo-glas, dat is enkel glas met de isolatiewaarde van triple glas. 
Iedereen in ons team is erop gericht om de best mogelijke service te verlenen. 
De klant staat in alle gevallen centraal.

Dat vergt natuurlijk organisatietalent en een hele goede planning.

Daarom zoeken we 
een werkvoorbereider/planner

Ruit herstellen? Seuren bellen!

Bezoek ook onze showroom: Tarweweg 11, 6534 AM Nijmegen  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Glas: enkel glas, veiligheids-, isolatie-, zonwerend-, en brandwerend glas en voorzetramen. Spiegels: Met of zonder facet in elke gewenste maat.
Glasbewerkingen: scherpaf slijpen, poly- en facetslijpen en gaten boren. Kunststoffen: acrylaat-, plexi-, en lexanglas. 
Folies: decoratieve, zonwerende, inbraakvertragende en inkijkbelemmerende folies.
Specialiteiten: hardglazen deuren en ramen, glas in lood, glasdecoraties en schuiframen/loketten.

Ruit herstellen? Seuren bellen!
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