Vacature Calculator
Over Takke
Familiebedrijf Takke Breukelen BV is opgericht in 1921 en gespecialiseerd in lichte
constructiewerken voor de infrastructuur. Takke ontwerpt, produceert en realiseert onder meer
leuningen en randconstructies zowel in (corten)staal, aluminium, rvs, glas, hout en composiet.
Alsook bruggen, liftschachten, bordessen, wandbeplating en anti-vandalismeschermen. Ieder
project is anders en elk eindproduct wordt op maat ontworpen en gemaakt, dat is de kracht van
het bedrijf. Wij staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid!
Er heerst er een informele cultuur, waarbij iedereen gedreven en betrokken is en eigen
verantwoordelijkheid neemt. De organisatie (50 fte) kent een relatief platte structuur en heeft
daarom korte lijnen.
Jouw uitdaging
Voor uitbreiding van ons Calculatie team zoeken wij een ervaren Calculator. Je zet je technische
tanden in een van de vele unieke aanvragen om zo te komen tot een degelijke aanbieding. Deze
voldoet aan alle constructieve en esthetische eisen en wensen van de opdrachtgever en is
maakbaar voor de interne organisatie. Je werkt nauw samen met de collega’s van Ontwerp en
Inkoop en ook vindt er actieve afstemming plaats met Productie en Montage. Daarnaast
onderhoudt je contact met de opdrachtgever en kan je goed de verwachtingen managen.
Ook ben je goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied en regelgeving.
Jouw werkzaamheden zijn afwisselend op inhoud, grote en hebben een harde deadline. Daarom
kan je goed omgaan met werken onder druk. Soms reken je aan kleine aanvragen, veelal betreft
het grote werken (tenders/offertes) waar je een langere periode mee bezig bent. Om een goed
beeld van het werk te krijgen en cruciale informatie op te halen, is het handig als je geregeld naar
buiten gaat.
Jouw werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:
• Het verzorgen van een kostprijscalculaties incl. het in nauw overleg met de inkoper doen van
prijsaanvragen bij leveranciers, partners, onderaannemers
• Het verzorgen van inschrijvingen incl. het organiseren van alle inschrijvingsvereisten
• Het, samen met het ontwerpteam, opstellen van een voorontwerp aan de hand van
vraagspecificatie, architectonische visie en eisen
• Het beheren van de gezamenlijke mailbox
• Het actief bijhouden en beheren van het ERP systeem aangaande calculatie onderdelen
• Het pro-actief meedenken met verbeteringen

Wat neem je mee?
Als Calculator sta je aan het begin van een potentiële nieuwe opdracht! Zodra jouw offerte
opdracht is geworden, organiseer jij een actieve overdracht met o.a. de collega’s van Ontwerp en
de projectleider. Je bezit goede communicatieve vaardigheden en bent klantgericht, je werkt
nauwkeurig en gestructureerd en weet overtuigende, volledige en realistische prijsvoorstellen te
maken. Je kan niet alleen goed calculeren, maar denkt ook na en verder over evt. kansen en
risico’s. Verder beschik je over de volgende kwalificaties:
• HBO werk- en denkniveau (bouwkunde, civiele techniek of werktuigbouwkunde)
• minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke rol
• kennis van en ervaring met contractvormen (RAW/UAV(-GC))
• kennis en ervaring met 3D (Inventor) of de bereidheid dit te leren
• ervaring in het calculeren van staal- en aanverwante constructies is een pré
• je bent zelfstandig, maar evenwel een goede teamspeler
Wat biedt Takke jou?
Een impactvolle rol in een familiebedrijf waarin je het verschil kunt maken én:
• een fulltime functie in een leuk team met standplaats Breukelen
• veel afwisseling en uitdaging met unieke projecten
• opleidingsmogelijkheden in combinatie met jouw persoonlijke ontwikkeling
• reiskostenvergoeding, goede pensioenregeling, CAO Metaal en Techniek
• een markconform salaris afhankelijk van jouw kennis en ervaring
Spreekt deze functie je aan?
Mocht je vragen over de functie hebben, neem dan contact op met Eveline Segaar, Hoofd
Projecten via telefoonnummer 06 19 63 33 13. Je CV en korte motivatie kun je richten aan
esegaar@takke.eu

