VACATURE VOOR EEN CALCULATOR

ALUMINIUMCONSTRUCTIE WILLY SAMYN bvba is een gereputeerd bedrijf uit
Dadizele, en is een begrip in de sector van de productie en plaatsing van aluminium
ramen, deuren en veranda’s in West-Vlaanderen en ver daarbuiten. Het bedrijf bestaat
sinds 1967, werkt zowel professioneel samen met B2C en B2B klanten, en is in volle
groei en expansie. Deze West-Vlaamse onderneming kenmerkt zich door een hoge
graad van kwaliteit, betrouwbaarheid en service.
Meer details zijn te vinden op www.samynbvba.be

Om hun sterke regionale groei verder te helpen verwezenlijken, is WILLY SAMYN
dringend op zoek naar een dynamische Calculator.
Functie: Calculator
Contract: Voltijds (39 uren)
Werkplaats: Dadizele
Startdatum: zo snel mogelijk
Einddatum van de sollicitatieprocedure: 15 september 2018

Ben je op zoek naar een baan in een motiverende dynamische onderneming die
beleving en kwaliteit hoog in het vaandel draagt? Waardeert u sociale contacten, zowel
intern met collega’s en met de klanten of leveranciers van WILLY SAMYN?
Dan is deze functie geschikt voor u …
FUNCTIE
•
•
•
•
•

Je bent specialist in het voorbereiden en het uitwerken van prijscalculaties.
Je analyseert de nieuwe projecten en maakt prijscalculaties op basis van de
technische gegevens zoals lastenboeken, plannen, ...
Je bent technisch creatief bij het uitwerken van je calculaties.
Je werkt nauw samen met je collega calculator en de projectleiders.
Je rapporteert aan de Verantwoordelijke Calculatie.

HET VEREISTE PROFIEL
Opleiding en professionele ervaring
•
•
•
•
•

Van opleiding ben je bachelor in bouwtechnieken , bachelor in
bedrijfsmanagement of gelijkwaardig door ervaring.
Je beschikt over 0 tot 4 jaar recente en geslaagde ervaring in een gelijkaardige
functie.
Je beschikt over een groot analytisch vermogen en houdt ervan om nauwkeurige
berekeningen te maken.
Je hebt een goede kennis van Excel, Word, Windows opgebouwd en je kan je
snel inwerken in de calculatiesoftware.
Kennis van AutoCAD is een pluspunt

Talen
•
•
•

Je communiceert, zowel schriftelijk als mondeling, vlot in het Nederlands.
Je hebt operationele kennis van het Frans.
Engels is een pluspunt.

Vaardigheden
•
•
•
•
•

Je bezit een grote zin voor verantwoordelijkheid.
Je bent uiterst nauwkeurig in je werk.
Je hebt een vlotte, cliëntvriendelijke houding en bezit een goed gevoel voor
humor.
Je hebt hoge administratieve vaardigheden, en bezit een commerciële flair.
Je bent enthousiast, ambitieus, flexibel en stressbestendig.

HET AANBOD
Je kan mede aan de bron staan van de verdere uitbouw van een gereputeerd bedrijf in
een dynamische sector. Je komt terecht in een boeiende omgeving met oog voor
persoonlijke groei. Er is ruimte voor een hands-on en unieke aanpak. Het bedrijf heeft
een vlotte bedrijfscultuur, een zeer goede teamspirit en je werkt in een West-Vlaams
bedrijf met historische uitstraling, wat de voordelen biedt van een boeiende KMO met
korte beslissingslijnen en menselijkheid. Je ontvangt een marktconform salaris met
extralegale voordelen, werkzekerheid en doorgroeimogelijkheden.

SOLLICITEREN
Interesse? Stuur dan zo snel mogelijk jouw curriculum vitae en jouw motivatiebrief naar
Aluminiumconstructie Willy Samyn bvba ter attentie van Mevrouw Ulla Vanacker
(ulla.vanacker@samynbvba.be)
Voor meer informatie, contacteer info@samynbvba.be of bel naar 056/50 02 32

Aluminiumconstructie Willy Samyn bvba, Nijverheidslaan 5, 8890 Dadizele /
Moorslede België - www.samynbvba.be

