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VACATURE: 

OFFICE MANAGER M/V 
20 - 38 UREN 

Bedrijfsprofiel 

Lagusski is een snel groeiende, innovatieve onderneming, gevestigd in Wijchen. Wij zijn gespecialiseerd in de 

ontwikkeling, productie en verkoop van design RVS trapleuningen en balustrades met LED verlichting. Voor 

zowel particulier (Lumigrip®), doe-het-zelver (www.rvstrapleuning.nl) en professional (ILLUNOX®) hebben we 

een specifiek productaanbod.  

Functieomschrijving 

Als Office Manager voer je zelfstandig een brede variatie aan taken uit op het gebied van de financiële 

administratie, HRM, verkoop binnendienst & planning. Op deze gebieden voer je je taken accuraat en effectief uit. 

Je ontwikkelt je als proactieve spin in het web, waarbij je actief meebouwt aan de verdere professionalisering en 

groei van het bedrijf. Als eerste aanspreekpunt ben je het visitekaartje van het bedrijf, zowel telefonisch als voor 

bezoekers van onze showroom. Je rapporteert aan de commercieel directeur.  

Takenpakket 

Je voert zelfstandig de bedrijfsadministratie uit en verzorgt de financiële en commerciële management 

rapportages. Voorts plan je afspraken voor de buitendienst, verzorg je de order-, de contract- en de 

personeelsadministratie. Deze taken aangevuld met coördinerende taken en alle voorkomende werkzaamheden 

naar aard en schaal van het bedrijf. 

Functie eisen  

We zoeken een enthousiaste collega die het een uitdaging vindt zorg te dragen voor een solide financieel & 

commercieel administratief fundament voor de verdere groei van Lagusski. We stellen daarbij de volgende functie 

eisen: 

• MBO+/HBO bachelor niveau of vergelijkbare opleiding 

• Ervaring met boekhoudprogramma’s (ERP) of de bereidheid dit te leren 

• Uitstekende beheersing van Excel en Word 

• In staat zelfstandig, gestructureerd en vlot te werken 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse 

taal. Duits is een pré 

• Aanpakker met proactieve instelling 

• Klantvriendelijk en servicegericht 

Wat bieden wij je? 

Een afwisselende functie in een groeiend bedrijf met enthousiaste collega’s. Lagusski is een slagvaardige, platte 

organisatie met korte lijnen waarbinnen ruimte is om je eigen rol in het bedrijf verder te ontwikkelen met opleiding- 

en cursusmogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao Metaalververwerkingsbedrijf en afhankelijk 

van leeftijd en ervaring.  

Geïnteresseerd?  

Stuur je motivatie en CV naar Saskia de Jong via sdejong@lagusski.nl. Meer informatie over onze producten en 

projecten kun je vinden op www.lumigrip.nl, www.illunox.com en www.rvstrapleuning.nl.  
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