BlokzijlTCL Installatietechniek BV is een totaalinstallateur met ongeveer 50 medewerkers gevestigd in Almere.
Wij verzorgen alle benodigde installaties voor kantoorgebouwen, scholen, bedrijfspanden en de luxe woningbouw. Hiervoor
werken we met een compact en betrokken team en staan we onze opdrachtgevers bij het ontwerpen, uitwerken en
uitvoeren van hun projecten. Bij deze projecten wil BlokzijlTCL zich onderscheiden met een professionele, resultaatgerichte
aanpak op het vlak van duurzame totaaloplossingen.
Wij willen ons nadrukkelijk onderscheiden in een betrokken en servicegerichte aanpak, waarbij de klant altijd centraal staat
en we samen streven naar een optimale klantbeleving. Dit doen we al vele jaren voor vele vaste opdrachtgevers en deze
groep groeit nog steeds.
Ter versterking van ons team op onze serviceafdeling zijn we op zoek naar een:

Calculator Elektrotechniek
We zijn op zoek naar een commerciële calculator Elektrotechniek. Iemand die een ruimte ervaring als calculator van
elektrotechnische installatie in de utiliteitsbouw en commercieel mee kan denken in het binnenhalen van projecten.
Jouw taken bestaan onder meer uit:
•
Je bent verantwoordelijk voor het berekenen en het maken van offertes.
•
Je calculeert op basis van de geldende regelgeving en beschikbare eenheidsprijzen en Uneto-normen.
•
Regelmatig maak je voorafgaand aan de calculatie het ontwerp van een gebouw gebonden installatie.
•
Je bepaalt de omvang van de materiaalbehoefte, ureninschatting en werkzaamheden van onderaannemers en
weet dit overzichtelijk te verwerken in het calculatieprogramma Syntess.
•
Je verzorgt de aanvragen en controle van de aangevraagde offertes op volledigheid en conformiteit.
•
Je houdt contact met opdrachtgevers voor de afstemming en als onderdeel van het commerciële team.
•
Na opdracht zorg je voor een volledige en adequate overdracht naar de uitvoering.
•
Je zult je voornamelijk bezighouden met utilitaire projecten, zowel renovatie als nieuwbouw
Je profiel ziet er als volgt uit:
•
MBO+ werk- en denkniveau;
•
Ervaring in het calculeren van elektrotechnische installaties.
•
Commercieel en technisch;
•
Een klant- en service gerichte instelling;
•
Kennis en/of ervaring met Syntess is een pre.
Wat bieden wij jou?
•
Een uitdagende baan in een ondernemende omgeving
•
Veel vrijheid en eigen verantwoording
•
Een uitstekend, marktconform salaris
•
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een pensioenregeling
•
Opleidingsfaciliteiten
•
Een goede, informele werksfeer en gezellige collega’s
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan jouw motivatie naar Arjen van Boeijen – Avboeijen@blokzijltcl.nl, Mobiel: 06-44936677

