Calculator Industriebouw
DE FUNCTIE
Als calculator ben je verantwoordelijk voor het verwerken
van kostprijsberekeningen van de klant.
Je taken daarbij zijn:
•
•
•
•
•

Je verwerkt de wensen van de klant in samenspraak met de sales.
Je zet deze om naar een correcte offerte op basis van de juiste prijzen.
Om een competitieve offerte te bekomen heb je commerciële contacten met
verschillende leveranciers.
Je start vanuit een plan of een voorontwerp van de klant.
Dit zijn projecten uit de industriebouw: stallen of loodsen.

•

Je doet de nodige voorbereiding en analyses zodat het project in het bouwproces
naar uitvoering kan gaan.

•

Je rapporteert naar de projectleiders die jou bij eventuele probleempunten
bijstaan.
JOUW PROFIEL

•

Je behaalde een bachelor of master diploma in richting bouw of gelijkwaardig

•

door ervaring.
Excel en Autocad kennen geen geheimen voor jou. Kennis Tekla is een pluspunt.

•
•

Je beschikt over een goed ruimtelijk inzicht en bent cijfermatig sterk.
Je bent een vlotte communicator.
Persoonlijkheid: ondernemend, gedreven, stressbestendig, analytisch,
gestructureerd, nauwkeurig
ONZE KLANT
Onze klant is een groeiend bedrijf met een uitstekende reputatie in
de industriebouw. Die groei hebben ze te danken aan hun no-nonsense totaalvisie.
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AANBOD

•

Je komt terecht in een bedrijf waar alles onder één dak zit. Je kan dus proeven van
de volledig flow in de industriebouw.
Om volledig ondergedompeld te worden in de bedrijfscultuur, is er een

•

opleidingstraject van 6 maanden.
Je kan rekenen op een competitief salarispakket met nettovergoeding en

•

•
•

maaltijdcheques
Er zijn interne doorgroeimogelijkheden afhankelijk van je interesse.
Er is een familiale werksfeer met vlakke structuur.
LOCATIE
MENEN
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