Ben jij een ervaren calculator/werkvoorbereider (38 uur)?

Als calculator/werkvoorbereider ben jij goed met cijfers en Excel. Je maakt uiteenlopende
informatie en data overzichtelijk en financieel. Wij zijn op zoek naar een
calculator/werkvoorbereider met ervaring die onderdeel wil worden van een leuk team en die
commercieel en zelfstandig kan werken. Ben jij onze nieuwe calculator/werkvoorbereider? Lees
dan snel verder.

Dit ga je doen
Jij zorgt voor het uitwerken en opnemen van begrotingen, offertes, bestekaanvragen en meer- en
minderwerken voor vaste opdrachtgevers en aanbestedingen. Dit doe je op basis van tekeningen
van winstgevende calculaties. Je werkt samen met de afdelingen sales, engineering en
uitvoering.
Om projecten te kunnen begroten werk je met het software programma ENK. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor het onderhouden van relaties met onze leveranciers en controleer (en
verbeter je waar mogelijk) de inkoopcondities. Jij adviseert de commerciële afdeling en bespreekt
jouw uitgewerkte offertes met de salesmanager. Jij hebt ook een ondersteunende rol bij
inkoopgesprekken en draagt zorg voor de opdrachten aan projectleiding/uitvoering.

Herken jij jezelf hierin?

-

Je bent commercieel ingesteld en communicatief
Je hebt tenminste HBO werk- en denkniveau
Je hebt kennis van of affiniteit met (installatie) techniek
Je bent nauwkeurig en accuraat
Je bent goed met cijfers en Excel

Dit mag je van ons verwachten
Natuurlijk mag je ook iets van ons verwachten. Werken bij van Bommel betekent:
-

Een veelzijdige functie
Een bruto salaris tussen de €2.500 en €3.200 (afhankelijk van jouw ervaring)
Bij goed functioneren zicht op vast dienstverband
25 vakantiedagen vermeerderd met 13 ADV dagen
Goede pensioenregeling via MN-services
Vrijdagmiddagborrels (met pinbalmachine)
Doorgroei- en cursusmogelijkheden

Over Van Bommel Ventilatiewerken

Van Bommel Ventilatiewerken is een echt familiebedrijf, dat meer dan 20 jaar geleden werd gestart
door de broers van Bommel. Vanuit Vianen (Utrecht) mogen wij naar de mooiste projecten in Noord,

West en Midden Nederland. Wij zijn een van de snelst groeiende luchttechnische installatiebedrijven
in Nederland en daar zijn we vanzelfsprekend enorm trots op.
Enthousiast over deze vacature? Reageer dan direct! Je kunt je sollicitatie sturen naar:
Marconiweg 2a/b
4131 PD Vianen
Of mail naar janneke@vanbommelventilatiewerken.nl
Vragen over deze vacature? Bel naar 0347 – 32 85 50 of direct naar Janneke Jacobs (HR Manager) via
06 – 82 94 91 17.

