v a c a t u r e: c o m m e r c i ë l e c a l c u l a t o r
www.vermeijschilderwerken.nl
Vermeij Schilderwerken heeft alle vakkennis in huis voor een zorgvuldige uitvoering van alle voorkomende onderhoudswerken aan vastgoed en is daarbij gespecialiseerd in schilderwerkzaamheden. Met een team van
gemotiveerde vakmensen garanderen wij al ruim 50 jaar kwaliteit.
Vermeij Schilderwerken is een middelgroot bedrijf. Wij zijn in staat mee te denken met verschillende opdrachtgevers,
zoals bedrijven, aannemers, beheerders, corporaties, vereniging van eigenaren en particulieren.

Onze diensten
•
•
•
•

binnen- en buitenschilderwerk
meerjaren onderhoud systeem
kleuradvies
isolerende beglazing

•
•
•
•

geventileerde neuslatten
houtrotsanering
reiniging van gevels
betonreparaties

•
•
•
•

effectieve werkwijze, 1 vast aanspreekpunt
klantgericht
milieuvriendelijke materialen
AF-erkend

Onze kenmerken
•
•
•
•

gediplomeerd personeel
vriendelijk en verzorgd personeel
kwalitatief de beste materialen
ruim 50 jaar ervaring in gevelonderhoud

Als calculator ben je kostendeskundig en vertaal je o.a. aanvragen, bestekvoorwaarden (bouw)tekeningen en
plattegronden naar de juiste schilderwerkzaamheden in marktconforme, technisch gemotiveerde offertes. Door goed
ontwikkelde commerciële vaardigheden ben je in staat om de eerste follow-up te geven aan lopende offertes. Het werken aan en onderhouden van een breed netwerk maken onderdeel uit van het totaalplaatje.

Wij vragen
Een minimaal afgeronde opleiding MTS Bouwkunde of vergelijkbare technische opleiding en 5 jaar ervaring in vergelijkbare functies in de schilder- en/of bouwbranche. Verder ben je een gedreven, flexibel en stressbestendig persoon met
een analytisch denkvermogen. Brede automatiseringskennis is vanzelfsprekend voor jou. Ervaring met het lezen van
(bouw)tekeningen en plattegronden zijn een pré. Verder vind je het leuk om in een team te werken.
Daarnaast werken wij ook veel samen met de glasbranche. Het kan voorkomen dat hier calculatiewerk uit voortvloeit.

Wij bieden
Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Vermeij Schilderwerken is een gezond en onafhankelijk bedrijf dat plat georganiseerd is. Op kantoor werken we met een klein team. We hebben een open cultuur
waar je elkaar actief opzoekt. Bij geschiktheid is een dienstverband van onbepaalde tijd bespreekbaar.

Reageren
Stuur je motivatie en cv naar sollicitaties@kleywegengroep.nl. Neem voor vragen over de functie contact op met
André de Jong (bedrijfsleider).

www.vermeijschilderwerken.nl
Wij staan klaar met een team van
vakkundige schilders!

