vdBuijsInstall heeft een uitdagende en leuke functie voor jou.
Voor onze nieuwe vestiging in Breda 2019 zijn wij op zoek naar een:

Calculator W-installatie Utiliteit
Onder Utiliteitsbouw verstaan wij: Distributiecentra, kantoren, scholen, bedrijfspanden,
Multifunctionele accomodaties enzovoorts.
De installaties die wij in deze panden maken zijn o.a.: gawalo, airco, c.v.- en m.v.- installaties, regeltechnische installaties en duurzame technieken zoals warmtepompen, VRV Systemen en
zonne-energie. Deze installaties maken wij samen met onze partners en kennis van deze
installaties is gewenst.
Functie:
- Het maken van calculaties, hoofdzakelijk voor de utiliteitsbouw
- Ervoor zorg dragen dat leveranciers en onderaannemers hun offerte tijdig en
correct verstrekken en het beoordelen van deze offertes
- Het maken van offertes
Jouw profiel:
- Je hebt een afgeronde MBO-opleiding installatietechniek en/of diverse jaren
ervaring als calculator in de utiliteitsbouw
- Je bent een logische denker, collegiaal en accuraat en een teamspeler
- Je hebt ervaring met programma’s voor het maken van een complete calculatie
- Je begrijpt hoe je bestekken moet lezen en interpreteren
- Je kunt aan de hand van een Programma van Eisen een ontwerp maken en dit
vertalen naar een technische omschrijving, tekeningen en een begroting.
- Je hebt goede contactuele eigenschappen, je spreekt en begrijpt de taal van onze klanten
- Je bent steeds op zoek naar vernieuwende technieke, andere manieren van installeren en
innovatie ontwikkelingen
- Je bent uitstekend op de hoogte van de laatste nieuwe normen en voorschriften
- Kortom, jij bent de perfecte kandidaat!
Ben jij toe aan een leuke, afwisselende en verantwoordelijke functie en denk je dat jij past in het
hierboven omschreven profiel, stuur dan jouw sollicatie op naar info@vandenbuijs.nl
t.a.v.: de heer E. de Meijer.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 076- 597 2229
Wernhoutseweg 72 - 4884 AX Wernhout- Zundert
www.vandenbuijs.nl
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