Wij zijn per direct op zoek naar een (Full me) calculator voor TimmerSelekt Doornenbal .
Als calculator ben je verantwoordelijk voor de inhoud van de gecalculeerde werkzaamheden zowel
technisch als nancieel voor TimmerSelekt Doornenbal. Je maakt calcula es voor
kozijnen en deuren en werkt deze uit tot gedetailleerde o ertes. Vaak ben je het eerste
aanspreekpunt en je onderhoudt dus goede contacten met onze rela es (woningcorpora es en
aannemersbedrijven. Daarnaast overleg je met je teamleden over planning en uitvoering van de
toegekende projecten. Samen met de andere calculators, accountmanagers, commercieel directeur,
binnendienstmedewerker en hoofd bedrijfsbureau vorm je een eenheid en draag je bij aan de
ontwikkeling van het team.
De calculator:
• Is verantwoordelijk voor de verkoop van gevel mmerwerken (kozijn, deuren);
• Levert een bijdrage aan het opgestelde verkoopplan en bijbehorende persoonlijke
omzetdoelstellingen;
• Signaleert marktontwikkelingen, laat deze voor Doornenbal in het voordeel werken;
• Levert een bijdrage aan procesop malisa e;
• Onderhoudt klanten contacten en verstevigt het marktaandeel;
• Onderhandelt en sluit zelfstandig deals met woningcorpora es en aannemersbedrijven;
• Zorgt voor een zorgvuldige administra eve a andeling van de gemaakte afspraken.
Wat vragen wij?
• Ervaring in calcula e in bouw of in de mmerindustrie;
• Betrokkenheid en drive om klanten pre g te woord te staan;
• Werk- en denkniveau op MBO+/HBO niveau;
• Bouwkundige en /of Timmerindustrie achtergrond met kennis van huidige norm en
regelgeving;
• Kennis van GA Groeneveld Automa sering Autocad en BIM is een pré;
• Zelfstandig alsmede in een team kunnen werken.

TimmerSelekt Doornenbal is een vooruitstrevende organisa e waar ketenintegra e, duurzaamheid,
innova e en ontzorgen van de opdrachtgever een belangrijke plaats inneemt.
In deze visie is TimmerSelekt Doornenbal in de loop der jaren uitgegroeid tot de top van de
Nederlandse mmerindustrie. Professionele werknemers zorgen voor de produc e en de montage
van houten gevelelementen van een bijzonder hoge kwaliteit.
Opdrachtgevers en ketenpartners zijn daarom gegarandeerd van een topproduct zonder zorgen!
Wij leveren uitsluitend vanaf concept II bij voorkeur in Accoya. Ons specialisme is het aanbieden van
Concept II PLUS en concept III, het 3D ISO-kozijn (Duurzaam, Doordacht, Doornenbal), SpeQtra
kozijn (Concept IV op basis van Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud) en Movair kozijn (het kozijn
dat ademt).
TimmerSelekt Doornenbal is onderdeel van Redesign Partners uit Amsterdam. Holland
Houtwerk, Holland Stairs en Woodjoint zijn hieraan ook gelieerd. Door de krachten te bundelen,
maken de bedrijven onderling gebruik van elkaars kennis, exper se en ervaring. Redesign gee
mogelijkheden en een impuls aan de innova eve ontwikkeling en levert extra nanciële
draagkracht.
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Wat bieden wij?
Een van oudsher stabiel bedrijf met collega’s met veel vakkennis, waar con nue gestreefd wordt
naar innova e van de werkprocessen.

een markt conform salaris;
ruimte voor nieuwe ini a even mogelijkheid om door te groeien;
een goede pensioenregeling.
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Heb jij interesse in deze uitdagende func e?
Stuur dan je CV voorzien van persoonlijke mo va e naar onze (externe) personeelsadviseur Ilon
Hemmelder (Hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl) Voor vragen over de func e kun je ook contact
op nemen met haar.

