
       

Vacature: Calculator bouw 
    

 

 

Wij zijn een familiaal bedrijf, gespecialiseerd in houten bijgebouwen en tuinconstructies op maat, die 
worden afgewerkt volgens de wensen van de klant. Wij bestaan reeds 30 jaar. Wij richten ons op 
mensen en geloven dat we met medewerkers die met plezier en vreugde komen werken een 
succesvolle relatie met onze klanten kunnen opbouwen. De afgelopen jaren hebben we een 
klantgerichte organisatie gecreëerd waarin we een groot belang hechten aan de deelname en inzet 
van al onze collega’s. Wij hebben creatieve, zelfverzekerde personen nodig die van hun werk houden 
en zin hebben in uitdagingen. Omdat succes begint bij mensen! 

Als calculator ben je verantwoordelijk voor het opmaken van nauwkeurige offertes volgens de 
noden van de klant. Je bent mee verantwoordelijk voor de ondersteuning en commerciële 
opvolging van de klanten. 

Tot je takenpakket behoren: 

- Je leest en interpreteert offerte aanvragen, tekeningen enz. teneinde een op maat gemaakte 
calculatie en offerte op te maken. 

- Je bent het aanspreekpunt voor klanten in de voorbereiding van hun dossier tot aan hun 
bestelling. 

- Je bent in staat om correcte prijsberekeningen op te maken binnen de voorzien deadlines. 
- Je verzamelt hiertoe de nodige informatie en werkt nauw samen met de commerciële 

verantwoordelijke en klanten voor offerte-aanvragen die je nauwgezet opvolgt. 
- Je verschaft klanten technische-,  prijs- en leveringsinformatie. Je begeleidt tevens alle 

aspecten van de bestelling tot en met levering bij de klant. 
 

Je rapporteert rechtstreeks aan de commercieel verantwoordelijke. 

Jouw profiel: 

• Je bent in het bezit van een bachelor-diploma in de bouw of gelijkwaardig door ervaring. 

• Je bent sterk op cijfermatig vlak en kan analytisch denken. 

• Je beheerst het Office-Pakket & je werkte reeds met een ERP-systeem. 
o Je bent een kei in Excel en speelt met draaitabellen en grafieken. 

• Je bent flexibel, stressbestendig, stipt, extravert, resultaatgericht, nauwkeurig en 
georganiseerd. 

• Je bent commercieel ingesteld. 

• Je kan vlot communiceren in Nederlands – (Kennis Engels en Frans is een pluspunt). 

• Je werkt graag in een dynamische, ambitieuze KMO-omgeving. 

• Je ben eveneens in staat om voorstellen te initiëren tot verbetering en kan nacalculaties van 
de projecten uitvoeren. 

• Je bent in bezit van een rijbewijs B. 
 



Wat bieden wij jou bij LSB BLOKHUTTEN: 

• Een modern familiebedrijf in een prettige werkomgeving. 

• Een boeiende omgeving waar je samen met je collega’s elke dag het verschil maakt. 

• Een goede ‘work-life balance’. 

• Een competitief verloningspakket. 

• Arbeidsovereenkomst: voltijds. 

• Interne opleiding door collega's met meerdere jaren ervaring. 

• Snelle opstart. 

• Een toffe atmosfeer met, af en toe, een goede schouderklop … zoals het hoort te zijn! 

• Een professionele organisatie waarin de cultuur informeel is en gebaseerd op vertrouwen. 

• Je initiatief en inspraak worden aangemoedigd. 

• Zie je het al helemaal zitten? 

Stuur dan snel je CV en motivatiebrief naar rita.lenaerts1@telenet.be voor 11 december 2020. Komt 
jouw profiel in aanmerking voor deze functie, dan nemen wij contact met jou op en nodigen we jou 
uit voor een verkennend gesprek! Voor meer inlichtingen: 0499 53 32 56.  

 

 


