
 

Wil je een afwisselende job met enorme doorgroeimogelijkheden? 

Hou van je calculeren en schrikt een stevige uitdaging je niet af? 

 

Kom dan ons team versterken als  

 

Calculator in de bouw 
 

Jouw functie: 

- Je zorgt voor de kostprijsberekening van houtprojecten aan de hand van plannen. 

- Je stelt offertes op aan de hand van de beschikbare software. 

- Je licht de details van de offerte toe aan (potentiële) klanten. 

- Je bent het aanspreekpunt van de klant en partners van het begin tot het einde. 

- Je stelt een correct en volledig werkdossier samen. 

- Je buigt je over het voeren van marktonderzoek en bent verantwoordelijk voor het 

promotiemateriaal. 

 

Jouw profiel: 

- Je hebt minimum een bachelor-diploma. 

- Liefde voor de bouw is een must en affiniteit met hout is een pluspunt. 

- Je bent commercieel ingesteld en zeer communicatievaardig. 

- Je bent computervaardig, hebt praktische kennis van softwareprogramma’s Word en Outlook 

en je beschikt over een basiskennis van AutoCAD. 

- Je kan een bouwplan ontleden. 

- Je bent zeer nauwgezet en precies. 

- Je gaat graag om met klanten: bij alles wat je doet, denk je aan de klant. 

- Je bent milieu- en kostenbewust. 

- Je kan zelfstandig maar ook in team werken. 

- Je bent resultaatsgericht, stressbestendig en leergierig. 

- Je bent bereid flexibel te werken en bureauwerk schrikt je niet af. 

- Je spreekt perfect Nederlands en je kan je schriftelijk zeer correct uitdrukken. 

- Je beschikt over een rijbewijs B. 

 

Ons aanbod:  

� Een voltijdse job in een dynamisch bedrijf in een filevrije omgeving. 

� Coaching door een ervaren collega om je snel te integreren. 

� Een baan met toekomstperspectief en opleidingstrajecten. 

� Doorgroeimogelijkheden tot eindverantwoordelijk van onze afdeling “verkoop”. 

� Een correct salaris in verhouding met je kennis en ervaring.  

� Een respectvolle, open werksfeer en toffe collega’s waarop je echt kan rekenen. 

 

Zin om de uitdaging aan te gaan? Je kan telefonisch reageren of inlichtingen verwerven op het 

nummer 0474/73 60 16. Zend je gemotiveerde sollicitatiebrief en cv naar jobs@broux.com. Wij 

garanderen je een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur. 


