Medewerker calculatiedienst
Somati Systems (www.somatisystems.com) is een Belgische groep gevestigd in Aalst. We zijn specialist
en marktleider in complete en geïntegreerde (brand)veiligheidsoplossingen.
Ca. 120 professionals staan in voor de studie, het ontwerp, de uitvoering alsook het onderhoud van
deze systemen. Wij onderscheiden ons op de markt door het aanbieden van totaaloplossingen op maat
van de klant.
Om het Sales-team te versterken, zijn we op zoek naar een:

Medewerker calculatiedienst
Je taken:




Analyseren van lastenboeken.
Uitwerken van technische oplossingen op basis van onder andere de bouwplannen, normen en
wetgeving en dit in samenspraak met de dossierverantwoordelijke.








Bepalen van de kostprijs en het voorbereiden van de prijsofferte.
In samenspraak met dossierverantwoordelijke opstellen prijsofferte
Opstellen van meetstaten voor mogelijke onderaannemers.
Opvragen van prijzen naargelang de situatie (intern en/of extern)
Samenstellen van technische dossiers (technische fiches – blokschema’s)
Nauw samenwerken en overleg met collega’s zoals (niet limitatief) calculator, sales engineers, met
product management en met tekenbureau.



Ondersteunen van de coördinator in het actueel houden van de berekeningstools
Je profiel:






Bachelor elektronica, elektriciteit of elektro-mechanica.
Ervaring in dergelijke functies is een pluspunt
Sterk analytisch vermogen en nauwkeurig ingesteld.
Gezien je verschillende projecten tegelijk zal opvolgen vereist dat je zelfstandig, autonoom kan werken
waarbij je prioriteiten stelt en nodige assertiviteit aan de dag legt.



Teamgericht. Je houdt ervan om de sales te ondersteunen in hun prijscalculaties waardoor jullie als
team de projecten binnenhalen.




Zeer goede talenkennis: Nederlands, Frans en Engels, zowel geschreven als gesproken.
Kennis MS Office toepassingen, specifiek zeer goede kennis Excel en kennis van Autocad zijn een
pluspunt
Aanbod:
Deze job-opportuniteit bevindt zich in een uitdagende en afwisselende werkomgeving waarbij je
marktconform verloond wordt, dit aangevuld met extralegale voordelen. Daarnaast geniet je een
grondige begeleiding en stimuleert men voortdurende ontwikkeling via opleiding en coaching.
Wil je meer weten over Somati surf dan zeker naar www.somatisystems.com
Interesse?
Geïnteresseerde kandidaten sturen hun curriculum vitae met grondige motivatie naar Somati Systems,
t.a.v. Ellen Walravens (personeelsdienst), Industrielaan 19, 9320 Erembodegem. E-mail:
ellen.walravens@somatisystems.be
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