Gezocht:

Calculator
Elektro- en
beveiligingstechniek
Elektro Actief is een installatiebedrijf dat zich bezighoudt met advisering, levering, installatie en
onderhoud van uiteenlopende elektrotechnische-, beveiligings-, toegang- en camerainstallaties
en VoIP communicatiesystemen. Wij denken in duurzame en energiebesparende oplossingen.
Elektro Actief zoekt daarbij naar praktische, doelmatige en verantwoorde oplossingen waarbij
de specifieke wens van de klant centraal staat. Binnen ons bedrijf staan flexibiliteit, kwaliteit en
servicegericht ondernemen hoog in het vaandel.
Elektro Actief is gevestigd in Wateringen en heeft een gemotiveerd team medewerkers.
Ter versterking van ons team en de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een enthousiaste
collega voor de functie van

CALCULATOR ELEKTRO- EN
BEVEILIGINGSTECHNIEK
Als calculator ben je verantwoordelijk voor het maken van kostenramingen en begrotingen.
Je houdt hierbij rekening met eventuele risico’s en kent de markt. Je analyseert de gegevens
en zoekt mee naar optimale en kosten bewuste uitvoeringsmethodes in samenspraak met
o.a. de directie en/of account manager. Vervolgens verwoord je de gegevens in een technische
omschrijving of offerte.
Wij zoeken een enthousiaste calculator voor 24 uur per week op MBO+ niveau met affiniteit op
gebied van elektro- en beveiligingstechniek met in de praktijk opgedane ervaring. Een functie van
38 uur behoort in de toekomst tot de mogelijkheden. Een opleiding MBV, ervaring met ICT en
beveiligingssystemen is absoluut een pré.
Je hebt een klantvriendelijke houding en een flexibele instelling met goede contactuele vaardigheden, je hebt een probleemoplossend vermogen en een proactieve werkhouding. Je bent bereid
om aanvullende cursussen te volgen om je kennisniveau te optimaliseren. Uiteraard ben je in het
bezit van een geldig rijbewijs en is een positieve verklaring van betrouwbaarheid geen probleem.
Wanneer je aan deze voorwaarden voldoet en deze functie je aanspreekt, aarzel dan niet om te
solliciteren. Mail je motivatie en CV en wellicht gaan wij spoedig het gesprek aan!
Mail je reactie naar vacature@elektro-actief.nl t.a.v. M.H.M Volkering.

‘s-Gravenzandseweg 67 - 2291 PE Wateringen
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Wil je meer informatie? Bel dan (0174) 29 88 77 en vraag naar Marcel Volkering.

