CALCULATOR BOUW
Droom je ’s nachts van cijfers?
Voorzie jij onze projecten van een passend kostenplaatje?

ZO ZIET JE DAG ER UIT
Als calculator ben je een onmisbare schakel binnen het team. Je analyseert de verkregen
gegevens van onze sanitaire en HVAC-projecten (vooral in de renovatiemarkt) en voorziet
deze van een concurrentiële prijsofferte.
Jouw communicatieve en technische vaardigheden komen van pas bij interne en externe
contacten met onder meer interne medewerkers en leveranciers.

DIT BEN JIJ
Als calculator voldoe je aan deze vereisten of ben je bereid hierin te groeien:
- Je genoot een hogere technische opleiding en hebt ervaring in de HVAC-sector.
- Je werkt vlot met de computer en een tekenprogramma.
- Je hebt een scherp analytisch inzicht en een kritische geest.
- Je organiseert zelfstandig je taken, bent proactief en gedreven.
- Je beschikt over een enthousiaste persoonlijkheid en communicatieve vaardigheden.

Onze andere vacatures vind je op www.delruegroup.be

DIT BIEDEN WE JE AAN
- Een familiale werksfeer in een groeiend bedrijf.
- De kans om je talent verder te ontwikkelen, oa. door het volgen van opleidingen.
- Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur.
- Een aantrekkelijk salarispakket volgens ervaring en opleiding, aangevuld met extralegale
voordelen zoals groeps- en hospitalisatieverzekering.
- Indiensttreding kan op korte termijn dankzij onze vlotte selectieprocedure.
- Plaats tewerkstelling: Anzegem (regio Waregem - Oudenaarde - Kortrijk).

OVER ONS BEDRIJF
Versanco en Delrue Sanitair & Verwarming zijn West-Vlaamse installatiebedrijven met
meerdere generaties ervaring in HVAC en sanitair en behoren tot Delrue Group.

INFO
Twijfel je of deze vacature echt iets is voor jou? Heb je nog vragen?
Contacteer Lynn, onze recruitment advisor, op 056/68.70.00.
KLAAR OM DE UITDAGING AAN TE GAAN?
Mail je CV en motivatie naar vacatures@delruegroup.be.

CONNECT WITH US
In onze bedrijvengroep zoeken we steeds bedreven bedienden en talentvolle technici.
Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwste vacatures? Volg ons op social media.

Onze andere vacatures vind je op www.delruegroup.be

