
 
 

 
 
 
 

Vanwege aanhoudende groei zijn wij voor onze productielocatie te Cuijk (15 km onder Nijmegen) 
op zoek naar een: 

   

assistent  
produktie leiding (m/v)  

 
 administratief • contact met klanten •  gevoel voor produktie-omgeving 

 
 
 
Het bedrijf: 
Heruvent BV, beter bekend onder www.vlakkelichtkoepel.nl is zelfstandig ontwikkelaar, producent en 
leverancier van op maat gemaakte hoogwaardige daglichtelementen voor de woning- en utiliteitsbouw. Een 
sterk groeiend bedrijf (ca. 30 medewerkers) dat zich kenmerkt door een klant- en kwaliteitsgerichte cultuur. 
In 2 (bijna) naast elkaar gelegen bedrijfshallen samen groot 3.500m2 worden wekelijks vele tientallen 
daklichten en lichtstraten in uiteenlopende uitvoeringen gemaakt. 
 
 
De functie: 
Bij een produktie-bedrijf is constant beweging. Binnenkomende goederen, controles, planning, opslag, 
bestellingen, afstemmingen met klanten en leveranciers, transporten, etc. Kun jij hier goed mee omgaan en 
vind je het uitdagend om verantwoordelijk te zijn voor m.n. de administratieve kant ervan? En heb je affiniteit 
met een produktie-omgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Als assistent produktie leiding voer je onder andere de volgende werkzaamheden uit: 

 aanpassingen lopende opdrachten in de planning; 
 het doen van voorstellen voor levering aan klanten; 
 aanvragen prijzen bij vervoerders; 
 controleren en verwerken van inkooporders; 
 invoeren en opvolgen van claims naar leveranciers; 
 bestellen van voorraad onderdelen; 
 regelen van transport voor gereed product; 
 het vastleggen van gemaakte afspraken (email, planning, Exact); 
 aanmelden van tools voor reparatie; 
 etc. 

 

Functie-eisen: 
 MBO+ werk- en denkniveau; 
 Klant- en servicegericht, positief ingesteld, pro-actief; hands-on mentaliteit; 
 Prima communicatieve vaardigheden, accuraat en stressbestendig; 
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
 Volop gewend met computergebruik. Kennis van Microsoft Office incl. Outlook; 
 Ervaring met het werken in/vanuit een ERP systeem (Exact is een pré); 
 Woonachtig in de buurt van Cuijk (NB); 
 Ervaring in een soortgelijke functie is een pré; 
 Beheersing van de Duitse taal is een pré; 

 
 
 
 



Arbeidsduur: 
Uitgangspunt is full time 40 uur per week. Voor de ideale kandidaat staan we ook open voor 32 uur per 
week. 
 

Wat wij bieden is: 
Een veelzijdige en leuke functie binnen een klein en hecht team, met daarbij veel ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling en eigen inbreng. Er heerst een prettige, informele, hands-on sfeer. Het 
arbeidsvoorwaardenpakket is uiteraard marktconform. 
 
 
Contact: 
Graag ontvangen wij je motivatie + CV op max@vlakkelichtkoepel.nl. Of neem voor meer informatie contact 
op met Max Barenbrug: 0485-310983. 


