VACATURE CALCULATOR/TEKENAAR (IN OPLEIDING) M/V/ FULL-TIME

Vacature-omschrijving
Ter uitbreiding van de afdeling verkoop binnendienst/calculatie zijn wij op korte termijn op zoek naar
een calculator/tekenaar junior in opleiding, ter ondersteuning van de huidige calculator/tekenaar.
Voor deze functie is het allerbelangrijkste dat je, naast een afgeronde MBO-opleiding, uit het juiste “hout
gesneden” bent, dat wil zeggen:
over een stevige, daadkrachtige en klantvriendelijke persoonlijkheid beschikt!
Heb jij net je opleiding afgerond en nog geen baan? En heb jij zin om in een groeiende onderneming te
beginnen in deze startersfunctie? Dan is dit jouw kans!

Functieomschrijving
De afdeling calculatie is onderdeel van de afdeling verkoop binnendienst. Op deze afdeling worden de
calculatie en tekenwerkzaamheden verricht voor alle grote offerte-aanvragen die bij Blom Interieurs
binnenkomen.
De werkzaamheden bestaan uit :
* het aanvragen van productie-inkoopprijzen
* het calculeren en uitwerken van offertes
* het op schaal intekenen van plattegronden (Autocad)
* het technisch beoordelen van ontwerpen van de afdeling interieurontwerp
* communicatie met opdrachtgevers
* het bijwonen van overleggen met opdrachtgevers, waaronder bouwvergaderingen
* inmeetwerkzaamheden op locatie.

Functie-eisen
Jij bent cijfermatig sterk, werkt zeer nauwgezet en hebt een goed gevoel bij marktconformiteit van prijzen.
Jij zorgt ervoor dat alle calculatie- en tekenwerkzaamheden op tijd en correct worden uitgevoerd . En bewaakt
de mogelijk- en onmogelijkheden van een aanvraag, op interieur-technisch terrein.
Dit alles doe je met een positieve werkhouding en een grote glimlach! Tegenvallers weet jij op een positieve en
daadkrachtige manier te tackelen.

De functie-eisen zijn :









In het bezit van diploma MBO-bouwkunde of MBO-interieurarchitectuur
Cijfermatig sterk
Kennis van en ervaring met Excel/Autocad
Kennis van de Engelse en Duitse taal is een pré
Klantgerichte houding
Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
Grote mate van stressbestendigheid.

Bedrijfsprofiel
Over Blom
Blom interieurs is sinds jaar en dag een professionele, internationale speler op de project inrichtingsmarkt van
Leisure, Care en Short-stay. (recreatieparken, hotels, zorginstellingen, studentenhuisvesting).
Blom Interieurs biedt het gehele spectrum aan van ontwerp tot en met de inrichting en houdt daarbij alle
disciplines in eigen hand: van ontwerp, (deels) eigen productie tot en met de logistiek. Een juiste combinatie van
deze disciplines maakt Blom tot een professionele speler.
In de projectinrichting branche zijn momenteel zeer veel fantastische ontwikkelingen gaande. Dit maakt de
branche interessant en super leerzaam!
Deze branche is echter ook één van keiharde deadlines – afspraak = afspraak – snel schakelen en pro-actief
acteren!

– zie ook www.blominterieurs.nl -

Zin in deze functie? En overtuigd dat jij dé persoon bent met de juiste houding en drive?
Stuur dan zo snel mogelijk je motivatiebrief voorzien van pasfoto en cv naar:
Blom Interieurs
t.a.v. Joke Steinfort-Blom
Postbus 295
8600 AG SNEEK
of per mail: J.Steinfort@blominterieurs.nl
Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op!
Voor meer informatie over deze vacature of over Blom Interieurs kun je contact opnemen met Joke
Steinfort-Blom, bereikbaar op: 06-30293765

