
Vacature: Calculator met een commerciële drive (m/v)

Reken maar op een mooie job!
Sterk is per direct op zoek naar een Calculator met een commerciële drive. Je bent als calculator 
verantwoordelijk voor het opstellen van correcte, complete en onderbouwde kostprijsbegrotingen en offertes 
van verschillende projecten. Dit doe je door in contact met de klant de uit te voeren werkzaamheden te 
inventariseren en te komen tot het optimale ontwerp en uitvoeringsmethode. 

Op basis van de verkregen opdracht zorg je voor het opstellen van de opdrachtbevestiging en termijnstaat. 
Uiteraard gebeurt dit binnen de kaders van het kwaliteitshandboek (KVGM) en de van toepassing zijnde 
regelgeving. Verder vraag je ook offertes aan bij leveranciers en onderaannemers en beoordeel je deze 
offertes. Je onderhoudt relaties met bestaande klanten en zoekt actief naar, en speelt in op, nieuwe 
mogelijkheden op de interne of externe markt.

Je werkt samen in een team van calculators, commercieel technisch adviseurs en constructeurs binnen de 
afdeling verwerving. We vragen van iedereen een actieve rol als het gaat om teamvorming, samenwerking en 
continu verbeteren. We werken vanuit 2 vestigingen (Drachten en Eembrugge), dit vraagt ook om een stukje 
extra investering om samen één team neer te zetten. Jouw standplaats kan op beide vestigingen zijn. 

Wat wij jou bieden
Wij bieden je in de eerste plaats een zelfstandige en uitdagende functie in een innovatief familiebedrijf. Een 
functie waarin het mogelijk is om je verder te ontwikkelen richting de functie van Commercieel Technisch 
Adviseur. Ontwikkeling van medewerkers vinden wij belangrijk, en daar krijg je dan ook de ruimte voor. Wij 
bieden je verder een goed salaris met goede secundaire voorwaarden. 

Wat vragen wij van jou?
Je beschikt over HBO denk- en werkniveau, met kennis van civiele techniek en/of bouwzaken. Bij voorkeur 
ben je al ook al in het bezit van het VCA. Je neemt minimaal 2 jaar relevante werkervaring mee en kun je 
uitstekend overweg met Word, Excel en calculatieprogramma’s. Daarnaast zorg je ervoor dat je op de hoogte 
bent van actualiteiten op jouw vakgebied. 

Binnen Sterk werken we vanuit drie kerncompetenties: samenwerken, klantgericht en resultaatgericht. Deze 
passen natuurlijk ook goed bij jou. Verder beschik je over cijfermatig inzicht, ben je ondernemend, heb je een 
commerciële drive, werk je zorgvuldig, integer en lever je kwaliteit.

https://www.sterk.eu
https://www.facebook.com/damwand/
https://twitter.com/damwand
https://www.linkedin.com/company/5151298
https://www.youtube.com/user/SterkHeiwerken
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Over Sterk
Het is onze missie om het beste bedrijf te zijn als het gaat om heiwerken in de bouw en infrastructuur. We 
leveren een goede kwaliteit tegen een goede prijs. We zijn een familiebedrijf en stevig gevestigd in de regio’s. 
Zo leveren we een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid en de regionale economie. Sterk is een goede 
werkgever. We stimuleren dat onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen en dragen zorg voor een goede 
balans in werk en privé.

Sterk levert kwaliteit met goed opgeleid personeel, het beste en meest vernieuwende materieel dat goed is 
onderhouden. Een bedrijf met een Sterke en eenduidige uitstraling en veel innovatiekracht, waar mensen 
goed met elkaar werken en goede partners zijn voor hun opdrachtgevers en leveranciers. Sterk is in het 
nakomen van zijn afspraken kortom een betrouwbare partner.

Vragen?
Heb je vragen over deze vacature en wil je meer informatie? Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Sijtse 
Koopmans (Manager Verwerving) op 0512-515608 of per mail info@sterk.eu t.a.v. Sijtse Koopmans. Vragen 
over de sollicitatieprocedure stel je aan Marleen Bouwman (HR-adviseur) op 
06-53196165 of sollicitatie@sterk.eu. 

Reageer snel!
Ben jij de enthousiaste nieuwe collega die wij zoeken? Stuur je sollicitatie zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
vrijdag 10 mei 2019 naar: sollicitatie@sterk.eu 
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