
CALCULATOR / WERKVOORBEREIDER
ZELFSTANDIG ÉN MET EEN GROOT VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL ...

De voorbereiding- en het opstellen van offertes en calculaties (o.b.v. bestekken) ligt namelijk bij jou. Daarnaast zie jij uitdaging in het doorrekenen en optimaliseren van werktuigkundige 
installaties met behulp van Syntess software. Bij alles wat je doet stel je één aspect centraal; het komen tot realistische kostprijscalculaties en offertes. Ook maak je afwegingen en 
breng je kansen en risico’s binnen onze projecten in kaart. Tot slot bekleed je de rol van ‘adviseur’. Want het is -mede- aan jou om onze opdrachtgevers te adviseren over verschillende 
installatieconcepten.

Wat bieden wij?
•  Een plezierige en uitdagende werkomgeving  

binnen een hecht familiebedrijf
• Uitstekend salaris aangevuld met 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Zelfstandige en afwisselende functie 
•  Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

(opleiding/bijscholing)

HET BESTE U
IT ÉÉN W

ERELD.

AQUALON VAN ZUTPHEN VOORHEEN 

Aqualon van Zutphen Installatietechniek | Vlasstraat 8 | 5561 AJ Riethoven
T +31(0)40 201 33 27 | info@aqualonvanzutphen.nl | www.aqualonvanzutphen.nl

Ben je enthousiast?
Ben jij een enthousiast en energiek persoon die de uitdaging wil aangaan in een dynamisch bedrijf? Denk jij vooral in oplossingen 
en kun je zelfstandig aan het werk met W-installaties of ben je bereid de benodigde vaardigheden te leren via een werk-leertraject? 
Reageer dan snel en wie weet nodigen wij jou uit voor een sollicitatiegesprek!

Stuur of mail je sollicitatiebrief en CV aan:
Aqualon van Zutphen Installatietechniek B.V.
T.a.v. Jasper van Zutphen
Vlasstraat 8, 5561 AJ Riethoven
info@aqualonvanzutphen.nl

Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.aqualonvanzutphen.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wat verwachten wij?
•  Minimaal MBO werk- en denkniveau en/of aangevuld met relevante opleidingen 

binnen het vakgebied (bijv. werktuigbouwkunde en installatietechniek)
• Je werkt zelfstandig opdrachten en offertes uit
• Interesse in duurzame energie en technische innovaties met een werk-leertraject 

VACATURE


