Wij zijn op zoek naar een ….
CALCULATOR (M/V)
• Functieomschrijving
Je komt terecht in een sterke, innovatieve onderneming die gespecialiseerd is in installatie en onderhoud
voor verwarming, ventilatie, airco en sanitair bij zowel particulieren als op industriële sites. Onze
onderneming is een belangrijke speler binnen de HVAC-sector en draagt kwaliteitsvolle resultaten hoog in
het vaandel. Als calculator zorg jij, in samenwerking met collega’s, voor correcte prijsvragen van leveranciers
en aannemers en maakt hierbij een grondige vergelijking. Je staat tevens in voor een degelijke voorbereiding
qua technische administratie, rekening houdend met de financiële en contractuele voorwaarden. Vervolgens
wordt de uitvoering van de kostprijsberekening besproken met de betrokken projectleider en volg je de
offertes verder op.

• Profiel
✓ Je beschikt over een bachelor diploma Klimatisatie en/of kan enkele jaren relevante ervaring voorleggen in HVAC
✓ Je hebt een analytische, pragmatische aanpak
✓ Je bent enorm gemotiveerd om een opdracht perfect uit te werken en bent hierin uiterst nauwkeurig met oog voor
detail
✓ Cijfermatig sta je sterk
✓ Een goed technisch inzicht en doorgronde kennis ontbreken jou niet
✓ Je bent zowel een teamplayer als iemand die zelfstandig te werk kan gaan
✓ Duidelijk communiceren naar collega’s, leidinggevenden en klanten is geen probleem voor jou
✓ Jouw omgeving omschrijft je als een sociaalvaardig iemand die anderen weet te motiveren
✓ Je bent vertrouwd met courante office-toepassingen, kennis van een ERP-systeem is een plus

• Wij bieden

•

Een uitdagende functie in een aangename werkomgeving binnen een gezonde, snel groeiende
onderneming gelegen te Herentals. Collega’s die je met plezier zullen bijstaan en op weg helpen in je
functie. Een on-the-job training en/of eventuele externe trainingen. Een aantrekkelijke verloning
aangevuld met extralegale voordelen.
bedrijfswagen.

Neem alvast een kijkje op onze website voor meer informatie: www.maesindustries.be
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