Vacature Calculator Werktuigbouw
Vakgebied: Werktuigbouwkunde
Locatie: Hollandsche Rading
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1634031

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Heb jij aan een half woord genoeg? Dan zit je goed bij dit bedrijf waar de werksfeer informeel is en de lijnen kort zijn.
Samen met zo’n 130 collega’s werk je aan mooie projecten in overheidsgebouwen, hotels en winkels. Dit in de
nieuwbouw, transformatie, uitbreiding en renovatie. De projecten variëren van klein tot groot en zijn multidisciplinair.
Je hebt enorm veel variatie en daarmee verschillende uitdagingen. Geen project is hetzelfde.
Binnen dit bedrijf kent iedereen elkaar. Hier wordt veel aandacht aan besteed. Denk aan een jaarlijkse bbq, maar ook
het gezamenlijk deelnemen aan trainingen en workshops. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Het volgen
van opleidingen en trainingen is altijd mogelijk. Graag zelfs!
Functieomschrijving
Voor een van onze klanten zijn we op zoek naar een Calculator W-installaties. In deze functie van Calculator zullen je
onder andere bestaan uit:
Opname en inmeten van werkzaamheden
Maken van overzicht van uit te voeren werkzaamheden
Opstellen van calculaties
Offertes uitwerken
Meer- en minderwerk calculaties uitwerken
Inschatten van tijdsnormen
Kostprijsberekeningen opstellen
Functie-eisen
Voor deze functie zoeken wij een kandidaat die voldoet aan de volgende functie-eisen:
Een afgeronde, relevante, cursus op MBO of HBO niveau
Aanvullende cursussen
Ervaring in een gelijke functie
Zelfstandig
Klantgericht
Communicatief vaardig
Aanbod
Deze vacature betreft een vaste baan bij onze opdrachtgever
Je krijgt via Eminent een jaarcontract en aansluitend een vast contract bij deze opdrachtgever
Arbeidsvoorwaarden volgens het CAO
Salaris is afhankelijk van ervarenheid en competenties
Reiskostenvergoeding of een auto van de zaak
Ruime opties op het gebied van toepasbare opleidingen voor de installatietechniek
Ben je geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature en wil je eerst het één en ander bespreken alvorens te
solliciteren? Neem dan contact op met één van onze adviseurs installatietechniek per mail of telefoon. Uiteraard zijn
wij ook bereikbaar via LinkedIn. Wij komen graag in contact met jou om het inhoudelijk te bespreken en bij interesse
een afspraak te maken ter kennismaking. Een overeenkomst buiten kantoortijden is mogelijk bij ons op kantoor of een
plek bij jou in de omgeving. Uiteraard worden alle contacten discreet behandeld.

Jorieke Vale
Sr. Adviseur Industrie en Installatietechniek
j.vale@eminentgroep.nl
06 - 41 61 92 73
Nu Solliciteren

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

