VACATURE CALCULATOR / TEKENAAR
MG vloerverwarming, biedt een totaalconcept in vloerverwarming aan de installatiebedrijven in Nederland. We zijn een sterk
groeiende, pro actieve partner voor onze klanten. De laatste jaren hebben we een enorme groei doorgemaakt. We zoeken voor de
uitbreiding van onze vestiging in Mierlo een calculator.
Bij voorkeur ben je woonachtig in de regio Eindhoven/Helmond. Past deze verantwoordelijke en afwisselende functie bij jou?
Reageer dan op deze vacature.

Jouw werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:

Competenties die bij deze functie horen zijn:

·

·

Je maakt calculaties van projectaanvragen in onze
eigen ontwikkelde calculatieprogramma.

·
·

installatietechniek.

Je verzamelt ten behoeve van de calculatie informatie

·

Heeft inzicht in uitvoerend werk.

uit de aangeleverde bestek stukken en tekeningen.

·

Heeft goed organiserend vermogen.

Je bewaakt het totale proces (van aanvraag tot en met

·

Ervaring met MS Office (m.n. Word, Excel) Autocad en

indiening van de offerte).
·

calculatiesoftware.

Je spart aan de telefoon met de aanvragende klanten

·

en bent in staat deze in opdrachten om te zetten.
·

Minimaal MBO werk/denkniveau met ervaring in de

Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Je levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van

·

Creatief en stressbestendig.

de projecten.
·
·

Je ondersteunt de projectleiding met de

Wat kun je van ons verwachten:

werkvoorbereiding en planning.

·

met een verantwoordelijke rol.

Je draagt projecten compleet, zorgvuldig en tijdig over
·

aan de projectadministratie.

Een plek bij het mooiste bedrijf in de vloerverwarming,
Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van
de functie; ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn
zonder meer uitstekend.

·

Een enthousiaste werkomgeving die mede succesvol
blijft, omdat er plaats is voor gezonde evaluatie. Ook
hierin ligt een belangrijke rol voor jou.

Heb je interesse in deze baan stuur dan snel je CV op naar pvtilburg@mgvloerverwarming.nl Heb je andere vragen of wil je meer
weten bel dan gerust met Peter van Tilburg, M. 06-21872494

Sterk in projectenwerk
Ambachtweg 12 · 5731 AG Mierlo · +31 (0)88 77 800 50 · info@mgvloerverwarming.nl

