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Wil jij ook op zelfstandige manier kunnen werken? Vind je het prettig om in een team te werken met 
collega’s die “down to earth” zijn?  
 
 
Voor onze opdrachtgever, een organisatie die zich als specialist mag noemen in infrastructuren op de 
weg/bruggen/viaducten met diverse vestigingen in Nederland  
zijn wij op zoek naar een 
 
 
FUNCTIE:   Calculator m/v 
 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING: 
 
 

 Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van calculaties 
 Je houdt je hierbij onder andere bezig met openbare verlichting en installatiewerk 
 Van jou wordt verwacht dat je hierin mee denkt en inventief met zaken meedenkt. 
 Je levert een actieve bijdrage aan verbeteracties  
 Je maakt deel uit van het tenderteam 
 Je controleert en stemt de haalbaarheid met de verschillende afdelingen af 
 Je beheert het offertedossier 
 Je draagt er zorg voor dat alles goed overgedragen wordt naar de werkvoorbereiding en uitvoering 
 Je rekent bestekken 
 Je vraagt prijzen bij leveranciers op 
 Je onderhoud contacten met onderaannemers 
 Inschrijvingen en prijsaanbiedingen verzorgen. Hierbij denk je actief mee 

 
EISEN: 

 Een met succes afgeronde MTS/MBO niveau 4 of HBO opleiding richting elektrotechniek 
 Minimaal 1 jaar ervaring in een soortgelijke functie 
 Aan ervaring in de infra- of installatiemarkt wordt de voorkeur gegeven 
 Uitstekende beheersing van de nederlandse en engelse taal in woord en geschrift 
 Uitstekende communicatieve vaardigheden 

 
ARBEIDSOVEREENKOMST: 

 Vaste aanstelling 
 Fulltime  

 
WERKLOCATIE: 
Regio Utrecht 
 
SOLLICITATIEWIJZE: 
Interesse in deze functie? 
 
Mail ons dan je CV in Word formaat naar solliciteren@wwns-wijnkamp.nl  
 
Binnen één week na ontvangst van je gegevens, zullen wij je berichten over de status. 
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