
Quadri kleuren
Donker groen:

C: 100 
M: 0
Y: 90
K: 40

Quadri kleuren
Licht groen:

C: 70 
M: 0
Y: 100
K: 0
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BE-1731 Zellik (Asse) - tel: +32 (0) 2 468 00 95

info@copro.eu - www.copro.eu

VACATURE (M/V)

 TECHNISCH ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER

COPRO is een onpartijdige instelling voor de controle van bouwproducten. 
COPRO controleert en certi� ceert producten voor de wegenis- en infrastructuursector 
zoals beton en asfalt.

Onze 44 medewerkers dragen dagelijks een steentje bij aan de kwaliteit van onze wegen en 
bouwen mee aan de kwalitatieve bouwproducten van morgen. 

Om onze collega’s te ondersteunen, creëren we een nieuwe functie van 
TECHNISCH ADMINISTRATIEF MEDEWERKER.

TAKEN
Je werkt samen met de verschillende teams binnen COPRO en biedt hen ondersteuning binnen 
een divers en heel gevarieerd takenpakket:
• Je ondersteunt de inspecteurs, de productverantwoordelijken en de kwaliteitsdienst op technisch-administratief vlak
• Je volgt mee dossiers van klanten op (beheer van certi� caten, correspondentie, …)
• Je werkt volgens onze interne procedures en werkt mee aan de opmaak en implementatie ervan 
• Je beheert de gegevens die op onze website verschijnen
• Je beheert de documenten van vergaderingen en neemt af en toe de taak van secretaris op
• Je wordt – afhankelijk van jouw talenkennis – ingezet bij het vertalen van documenten

WE ZOEKEN EEN COLLEGA DIE
• Een bachelor diploma behaald heeft in een administratieve of technische richting
• Administratief sterk in de schoenen staat
• Eventueel ervaring heeft met audits, keuringen en/of certi� catie
• Vlot met MS Of� ce kan werken
• Houdt van werken in een gestructureerde en digitale omgeving
• Nauwgezet, alert, integer, � exibel en communicatief is
• Autonoom kan werken, maar ook een teamspeler is en bijdraagt aan de goede groepssfeer
• Een zeer goede kennis heeft van het Nederlands en een goede kennis van het Frans; kennis van Engels en/of Duits is een pluspunt

AANBOD
• Wij bieden een voltijdse of eventueel deeltijdse (4/5) job aan in een dynamische, groeiende, gezonde organisatie
• Je ontvangt een competitief salaris met een zeer uitgebreid pakket extralegale voordelen: premiestelsel, maaltijdcheques, cafetariaplan, 

groeps- en hospitalisatieverzekering
• Work/life balans is geen loos begrip: wij hanteren � exibele werkuren met mogelijkheid tot telewerk
• Veiligheid en diversiteit zijn speerpunten binnen ons bedrijf
• Ons kantoor is gesitueerd vlak aan de Brusselse Ring (Groot-Bijgaarden)

INTERESSE?
Voor verdere vragen of informatie kan je contact opnemen met Rita Burton op rita.burton@copro.eu. 
Wij garanderen je een discrete en vertrouwelijke behandeling van jouw kandidatuur. 

Voor meer informatie omtrent COPRO kan je terecht op www.copro.eu


