Vacature Calculator/administratief bediende (m/v)
Functieomschrijving
Samen met de zaakvoerder en de werkvoorbereider vorm je één team.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor leads die ons bereiken via de toonzaal, website,
email, social media, ea.. Je bent via deze kanalen ook actief op zoek naar nieuwe
opportuniteiten.
Je bent sociaal en technisch goed onderlegd waardoor je klanten kan overtuigen om te
kiezen voor ons als betrouwbare partner.
De informatie die je van leads ontvangt en verzamelt verwerk je tot offertes. Je hebt dus een
sterke affiniteit met calculeren.
Wanneer de verkoop rond is stel je een dossier samen voor de zaakvoerder en
werkvoorbereider. Je analyseert het project en controleert of de voorraden voldoen, je
vergelijkt prijzen van leveranciers en voert bestellingen uit.
Na de verkoop neem je de klant mee op in de planning en in overleg met je team coördineer
je de planning m.b.t. opmeting/werfbezoeken/plaatsing/service.
Wanneer na het voorontwerp blijkt dat er wijzigingen zijn m.b.t. de offerte dan maak je een
aangepaste offerte op.
Na oplevering van het project bereid je de facturatie voor.
Op drukke momenten sta je de werkvoorbereider bij met het tekenen van trappen zodat de
aanvoer van projecten voor de afdeling ‘Productie’ steeds verzekerd is. De ervaring die je
hiermee opdoet zal je tijdens verkoopgesprekken nuttig kunnen gebruiken.

Over het bedrijf
Trappen Lauwers is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van houten trappen. Trappen
in allerlei vormen zoals modern, eigentijds , klassiek, etc. Elke trap die wij maken is een
meesterwerk. Wij streven naar perfectie. Meer info kan je vinden op onze website:
www.trappenlauwers.be
Wij werken zowel voor aannemers als voor particulieren en dit zowel bij nieuwbouw als
renovatieprojecten.

Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf met een vlakke organisatiestructuur. Kwaliteit ,
service en flexibiliteit zijn daarbij de kernwoorden.

Functievereisten
-

Je hebt bij voorkeur een diploma in een hout gerelateerde studierichting en hebt een
bachelor diploma of een gelijkwaardig werk- en denkniveau.
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met calculeren.
Je bent bereid om 1 op 2 zaterdagvoormiddagen te werken
Je kan vlot overweg met MS Office-software Word, Excel en Outlook
Talen: Nederlands en Engels, Frans is een pluspunt.
Je bent bereidt om nieuwe software aan te leren.
Rijbewijs B

Wat kunnen wij jou bieden:
-

Een voltijdse job
Een interne opleiding
Een marktconform salaris met extralegale voordelen.

