VACATURE CALCULATOR
Over De Haan Westerhoff

Functieomschrijving

In het kort

Voor onze afdeling calculatie projectzonwering zijn wij op zoek naar een calculator. De
calculator die wij zoeken is betrokken bij onze offertes en werkt nauw samen met de
verkoop. Hij of zij stelt begrotingen op van projecten en brengt offertes uit.

We leveren zonwering, rolluiken en kozijnen én zorgen voor de juiste werking. Dat
doen we vanuit meerdere vestigingen in Nederland. In geval van een storing staat onze
servicedienst 24 uur per dag klaar voor onze klanten.

Meer over DHW
In september 2017 hebben we een grote slag geslagen op de online markt met de
overname van grafilux.nl. Door deze stap kunnen we beter inspelen op de behoefte
van klanten en staat onze landelijke dekking nog sterker.
Onze vestigingen bevinden zich in Drachten, Groningen, Veldhoven en Gorinchem.
Onze serviceafdeling is momenteel de snelst groeiende tak binnen ons bedrijf. Zij
zijn een zelfstandig werkende tak binnen De Haan Westerhoff. Ten opzichte van
concurrenten zijn wij hier uniek in. De reden achter deze keuze is het zo persoonlijk en
juist mogelijk bedienen van de service-aanvragen van onze klanten.
Door de jaren heen is De Haan Westerhoff steeds verder gegroeid. Niet alleen qua
omzet maar zeker ook qua personeel. We hebben momenteel ruim 120 mensen in
loondienst.

De klant staat bij ons altijd voorop, we overtreffen hun verwachting.
Dat begint bij werkplezier.

Taken
•
•
•
•
•
•
•

Het beoordelen van aanvragen
Bepalen van hoeveelheden en afmetingen
Berekenen van kostprijs door middel van calculatie en/of begroting
Contact houden met fabrikanten
Opstellen en uitwerken van offertes
Opdrachten verwerken en dossiers overdragen aan uitvoeringsteam
Deelname aan het afdelingsoverleg

Functie-eisen
•
•
•

Opleiding: minimaal MBO (werktuig) bouwkunde of HBO denkniveau
Goede uitdrukkingsvaardigheden, commerciële interesse en goede rekenkundige
capaciteiten.
Persoonlijkheidskenmerken: nauwkeurig, assertief, open, goed kunnen werken in
teamverband, flexibiliteit en geen 8 tot 5 mentaliteit.

Wat bieden wij?
Goede scoringskansen, specialistische uitdagingen in calculatie, verantwoordelijkheid en
de mogelijkheid je verder te ontwikkelen. Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden.

Stuur je sollicitatie voor 17 december 2018 met motivatie en CV naar Aafke de Hoek (adehoek@dhwz.nl – 06 25 42 63 30)

uw partner in zonwering

