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Vacature calculator CV & sanitair
Onze afdeling centrale verwarming & sanitair is op zoek naar een extra
calculator. Heb je voeling met techniek en hou je van cijferwerk? Lees dan zeker
verder en ontdek meer over onze vacature calculator centrale verwarming &
sanitair in onze vestiging in Kuurne!

Wat ga je doen?
Als calculator centrale verwarming & sanitair ben je verantwoordelijk voor de
berekening van de meest voordelige oﬀertes voor onze klanten van de afdeling
centrale verwarming & sanitair:
Na een grondige analyse van het lastenboek vraag je verschillende materiaalprijzen
op. Je maakt zelf de vergelijkingen en neemt de beste oplossing mee in jouw
voorstel met de meest passende technische oplossing.
Je giet jouw voorstel in een oﬀerte met bijhorende rekentabellen en een correcte
inschatting van de werkuren.
Je zorgt ook voor de nacalculatie van de werven.

Wie ben jij?
Als calculator zijn cijfers zijn vanzelfsprekend volledig jouw ding!
Je kan werken met AutoCAD+ ook het MS Oﬃcepakket heeft voor jou geen
geheimen meer.
Je kickt op strakke deadlines en werkt graag resultaatsgericht.
Bij voorkeur heb je al wat ervaring opgedaan in de sector van ventilatie.
Als teamplayer hou je van collega's om je heen en werk je graag samen met
collega's.
Opleiding is minder belangrijk: als je maar passie hebt voor het vak!
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Waar zorgen wij voor?
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Techbox staat voor een ambitieuze werkomgeving binnen een groeiend maar stabiel
bedrijf.
Verwacht je aan een open communicatie en no-nonsensementaliteit.
Je krijgt heel wat autonomie en wij kijken alvast uit naar jouw initiatieven en
proactieve voorstellen en ideeën.
Jouw motivatie en werkspirit vertalen we graag in een samenwerking op basis van
een contract van onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon en extralegale
voordelen.
Is deze vacature je op het lijf geschreven? Solliciteer dan snel via onderstaand
formulier.
Heb je nog vragen over deze vacature calculator centrale verwarming & sanitair? Neem
dan gerust contact op met Ilse Vannieuwenhuyse op 056 36 21 55. Zij beantwoordt
graag jouw vragen!
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