
   

ZELFSTANDIG ÉN MET EEN GROOT VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL …

Werken in de wereld van morgen
Als calculator ben jij binnen Aqualon van Zutphen de sleutel tot het ‘eerste succes’. Namelijk: het binnenhalen van nieuwe projecten! Je bent 
dus goed met getalletjes. Daarnaast ben je analytisch en weet je ‘jouw’ verhaal altijd stevig te onderbouwen. Een fijne rekenmachine krijg je 
overigens van ons.

Wat meer over de vacature
Als calculator ben je verantwoordelijk voor het opstellen van calculaties en offertes, om daarmee de totale kosten voor de realisatie van het 
project te bepalen. Tijdens een eerste gesprek met de klant analyseer jij de wensen en eisen voor het project. Vervolgens vertaal je deze in 
een schetstekening waarin alle W-installaties worden uitgetekend. Je voert prijsberekeningen uit aan de hand van tekeningen, planningen, 
en informatie over de benodigde hoeveelheden materiaal en manuren. Daarnaast zie jij uitdaging in het doorrekenen en optimaliseren van 
w-installaties. Bij alles wat je doet stel je één aspect centraal; het komen tot realistische kostprijscalculaties en offertes. 

Als calculator ga je werken aan zeer interessante calculaties, altijd wisselend van inhoud en complexiteit. Dit doe je voor onze klanten, bestaande 
uit - met name- luxe particuliere woningbouw, utiliteitsgebouwen, zorggebouwen en scholen.

Verder krijg je bij ons alle ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling en houden we je continu op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen 
binnen ons vakgebied. In de wetenschap dat jij de vakman bent, is succes gegarandeerd!
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VACATURE

Aqualon van Zutphen Installatietechniek | Lange Voren 18 | 5521 DD Eersel
0497 51 70 92 | info@aqualonvanzutphen.nl | www.aqualonvanzutphen.nl

Wat bieden wij? 
• Een plezierige en uitdagende werkomgeving binnen  
 een hecht familiebedrijf 
• Uitstekend salaris aangevuld met goede secundaire  
 arbeidsvoorwaarden 
• Zelfstandige en afwisselende functie met   
        doorgroeimogelijkheden
• Een prettige werksfeer in een jong, enthousiast en   
 gemotiveerd team 
• Opleiding en vakgerichte cursussen
• Een ergonomische werkplek in een modern kantoor  
 met een mooi uitzicht
• Vrijdagmiddagborrel mét borrelnootjes en leuke 
        personeelsfeestjes
 
Enthousiast? 
Ga jij de uitdaging aan binnen ons dynamische bedrijf? Beschik jij over de juiste communicatieve 
vaardigheden, denk je vooral in oplossingen en wil jij je verder ontwikkelen op het gebied van (duurzame) 
installaties? Ga dan snel naar www.werkenindewereldvanmorgen.nl voor een eerste kennismaking met 
Aqualon van Zutphen!

Zo werkt solliciteren bij ons. Fijn hé! [ook via WhatsApp]
Een sollicitatiebrief en CV is niet verplicht. Stuur ons simpelweg jouw gegevens via hr@
aqualonvanzutphen.nl of solliciteer direct via de button ‘solliciteer & match’ bij onze 
vacatures op de website. Bellen of app’en met onze HR-afdeling kan ook via +31 06 15 38 31 
37. We maken graag een afspraak met je voor een kennismakingsgesprek. Wij gaan altijd 
vertrouwelijk om met jouw persoonlijke gegevens.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

www.werkenindewereldvanmorgen.nl

Wat verwachten wij? 
•  Minimaal mbo werk-en denkniveau en/of aangevuld  
 met relevante opleidingen binnen het vakgebied (bijv.  
 werktuigbouwkunde en installatietechniek)
• Ervaring met Syntess Software is een pre
•  Je werkt zelfstandig calculaties uit
• Interesse in duurzame energie en technische innovaties

ERVAREN CALCULATOR


