Wij zijn op zoek naar een

Calculator/werkvoorbereider Brandpreventie

Ben jij graag aan het regelen, organiseren en communiceren? Dan past de functie
calculator/werkvoorbereider brandwering goed bij jou. Je hebt contact met
klanten, maakt een passende prijsopgave en na opdracht zorg jij de plannen voor
de projectlocatie gemaakt worden en alle benodigdheden klaar staan wanneer de
uitvoerder en zijn montageteam starten. In deze functie krijg je verantwoordelijkheid
en de vrijheid om de bouw zo te regelen dat deze op de beste manier verloopt. Je
bent verantwoordelijke voor een juiste prijsopgave, verzamelt projectinformatie,
houdt overzicht, doet bestellingen en houdt contact met de opdrachtgever. Je
werkt aan verschillende projecten van verschillende groottes en verschillende
opdrachtgever. Je werkt vanuit kantoor en zal op kleine basis projectbezoeken
doen.
Het betreft een fulltime functie.
Functie-eisen
-

Opleiding MBO-bouwkunde of gelijkwaardig door werkervaring.
Praktische ervaring in calculaties, werkvoorbereiding en uitvoering met
betrekking tot bouwkundige brandwerende voorzieningen.
Kennis van MS-Office: Word en Excel.
Goede mondelinge- en schriftelijke communicatieve vaardigheden
Klantgerichtheid.
Prestatiegerichte werkhouding: hoge eisen stellen aan het eigen werk.

Dit is wat we jou kunnen bieden:
•

Een leuke afwisselende baan in een informele en dynamische werkomgeving;

•

Een platte organisatie met korte communicatielijnen die volop mogelijkheden
biedt voor zelfstandigheid en initiatief;

•

Een goed, marktconform salaris;

•

Doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie

Dit is wat wij van jou verwachten:
Wij vinden je inzet en houding en het feit dat je “uit het juiste hout gesneden” bent
het belangrijkste.
Dat je met plezier je werk doet, accuraat bent en verantwoordelijkheid durft te
nemen.
We zoeken een gedreven collega die denkt in oplossingen en niet in problemen.

Nog iets meer over ons bedrijf
De Mullerafbouwgroep is een van de grootste afbouwbedrijven van Nederland.
Met Mullerafbouwgroep specialiseren wij ons in de gehele binnenafwerking van een
gebouw: plafonds, wanden, cleanrooms, interieur, keukens wandafwerking en
brandwerende bekledingen.
Deze vacature is voor ons bedrijfsonderdeel afbouw (MS-wanden en
systeemplafonds)
Onze kernwaarden: Resultaatgerichtheid, communicatie, integriteit en
samenwerken
Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en tijdigheid maar ook veelzijdigheid.
Flexibiliteit en innovativiteit spelen een belangrijke rol.
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven waar op dit moment zo’n kleine 70
medewerkers werkzaam zijn.

Heb je interesse?
Stuur dan je CV met motivatie per mail naar l.mathijsen@mullerafbouwgroep.nl of
per post naar Witbogt 15, 5652 AG Eindhoven.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Gerrit van Erven op
telefoonnummer 040- 2925 995 of per mail G.vanerven@mullerafbouwgroep.nl

