CALCULATOR
HOUTSKELETBOUW | PREFAB | TIMMERFABRIEK | SEMI-GE AUTOM ATISEERD
PRODUCTIEPROCES | GOEDE ARBEIDSVOORWAARDEN
KOM HET MAKEN!
Fijne werkplekken, up-to-date software en uitdagende projecten!
Goede arbeidsvoorwaarden zoals een passend salaris, vakantie- en pensioenregeling. En dat
alles in een prettige sfeer met goede voorzieningen.
Welkom bij Veenstra & Stroeve!
Wij zoeken een

Calculator m/v
voor 32-40 uur per week
Je berekent de kosten van onze projecten en zorgt voor gedetailleerde calculaties voor onze
klanten. Daarbij weet je je de materie snel eigen te maken en voel je haarfijn aan wat voor
de opdrachtgever belangrijk is. Je weet vlot te analyseren en bent technisch onderlegd. Je
stelt je ondernemend en besluitvaardig op en weet goed samen te werken.
Dit ga je doen:
• uitwerken van calculaties en opstellen van offertes aan de hand van de
bestektekening;
• opstellen van werkbegrotingen en bijhouden van calculatieplanning;
• adviseren van klanten op technisch gebied;
• onderhouden van contact met klanten en opvolging geven aan uitgebrachte
offertes;
• opstellen van meer- en minderwerk;
• vastleggen van afspraken.
Wat vragen wij?
Je hebt goede reken-skills, technisch inzicht en goede communicatieve vaardigheden in
woord en geschrift. Je hebt zijdelings commerciële affiniteit. Bij voorkeur heb je enkele jaren
ervaring als calculator en een achtergrond in de bouw of technische bedrijfstakken
Heb je affiniteit met de houtbranche? Heb je ervaring in het calculeren van prefab
constructies? Communiceer jij vlot op elk niveau?
Kom het dan maken bij Veenstra & Stroeve!
Wie wij zijn?
Wij zijn Veenstra & Stroeve, dé prefab houtskeletbouwer. In de loop der jaren hebben we
onze marktpositie flink verstevigd. Door steeds met ambitie te innoveren, te investeren en te
optimaliseren. Met een enthousiast team van 70 medewerkers en een omzet van 15 miljoen
is Veenstra & Stroeve dé prefab specialist van Nederland. En we groeien door!
We zijn trots op onze mensen en waarderen hen. Niet alleen met ideale
werkomstandigheden, salaris en opleiding, maar ook met goede secundaire voorwaarden.
Meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Freemer van der Meer;
0592-309110 of freemer@veenstra-stroeve.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

