Demeyer Construct gevestigd te Menen, biedt u een
kwaliteitsvolle en snelle service voor onderhouds- en
herstellingswerken van uw machinepark. Eveneens
industriële verhuizingen behoren tot één van onze
kernactiviteiten. Hiernaast kan u ook bij ons terecht
voor allerhande metaal- en inoxconstructies,
algemene mechaniek en diverse metaalbewerkingen.
Door het aanwerven van gecertificeerde vakmensen
en doelbewuste investeringen zijn we in staat steeds
kwalitatief werk af te leveren en onze ijzersterke reputatie te waarborgen. Dit en onze flexibiliteit
zorgen ervoor dat onze klanten steeds de weg naar Demeyer Construct terugvinden.

Calculator
Jobinhoud
Bij Demeyer Construct kom je terecht in een sterk groeiend bedrijf actief in de
metaalverwerkingsindustrie.
Als calculator/assistent-projectleider sta je tussen de projectleiders en ontlast je hen voornamelijk op
technisch-administratief vlak. Er zijn momenteel 6 projectleiders, zij geven op hun beurt leiding aan
een 65-tal arbeiders. Jij staat in voor:
-

Opstellen offertes;
Ontwerptekeningen en technische productietekeningen in Solidworks en Autocad;
Prijsoffertes voor onderdelen aanvragen, vergelijken en bestelling;
Productiedossiers opstellen.

Dit allen in samenspraak met de verschillende projectleiders. Zij zullen je ook verder opleiden en
begeleiden in jouw traject. Zo kan je doorgroeien naar een job als aankoper, projectleider, ….

Functievereisten
-

Bachelor (elektro-)mechanica of gelijkwaardig door ervaring.
Bij voorkeur heb je al een eerste ervaring als tekenaar, werkvoorbereider, of in een
aankoopafdeling.
Je kunt goed werken met Office-programma’s, Solidworks en Autocad.
Je bent communicatief ingesteld en bezit een goede kennis Nederlands en Frans.
Je bent zeer nauwkeurig.
Je bent een teamplayer.

Waarom kiezen voor Demeyer Construct?
Dankzij het groeiverhaal en financiële sterkte van Demeyer Construct, zijn er ontelbare
doorgroeimogelijkheden en opleidingen mogelijk. Dit wordt natuurlijk aangevuld met een
aantrekkelijk loonspakket, met woon-werkverkeervergoeding en een bonus. Een sterk team ontvangt
je graag zo snel mogelijk.
Heb je interesse? Aarzel zeker niet om contact op te nemen met Ellen Quaegebeur via:
T: 056 51 15 53
E: ellen@demeyerconstruct.be

