
Experts4You 
Dé MKB Businesspartner     

Functie: Calculator Klimaattechniek
Organisatie: Klik Electro- en Klimaattechniek 
Locatie: Amsterdam ZO 

Jouw perspectief 
Als Calculator stel je kostprijsbegrotingen op voor projecten je ontwerp en calculeert Klimaat 
gebouw gebonden installaties binnen de utiliteitsbouw. Daarnaast toets je de technische 
maakbaarheid van projecten. Je signaleert kansen en neemt initiatieven voor mogelijke 
verbeteringen, zowel op technisch als financieel gebied.

Klik Electro- en Klimaattechniek is een informeel (met korte communicatielijnen), innovatief, 
professioneel en snel groeiend landelijk installatiebedrijf. Voornamelijk actief in de utiliteitsbouw 
door middel van het leveren en onderhouden van complete installaties. 
Wij zijn toekomstgericht en bieden je opleidingsmogelijkheden voor groei en persoonlijke 
ontwikkeling. 

Jouw verantwoordelijkheden
- Je ontwerpt installaties en rekent materialen, manuren en bijzonderheden van de installaties 

uit;
- Je haalt de benodigde gegevens voor de calculatie op;
- Je hebt contact met leveranciers en anderen belanghebbenden;
- Je verzorgt het calculeren van kostprijzen;
- Je stelt zelfstandig scherpe en passende offertes op;
- Je zorgt voor het adequaat overdragen aan de werkvoorbereiding;
- Je leest bestekken en vertaalt deze naar ontwerpen en calculaties.

- Je weet exact hoe ieder project ervoor staat en houd de planning goed in de gaten;
- Je weet moeiteloos om projecten binnen budget tot een goed einde te brengen.;
- Alle balletjes houd je hoog en ieder knelpunt los je op, net zolang tot het project is 

voltooid.;
- Vragen van collega’s en klanten weet je adequaat te beantwoorden.;
- Je levert een actieve bijdrage aan de toekomst van de afdeling Klimaat.  

   
Wat jij meebrengt

- Je hebt een een brede kennis binnen de installatietechniek;
- Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met grote(re) utiliteitsprojecten;
- Je bent communicatief sterk, proactief en flexibel;
- Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook een team player;
- Je bent klant- en servicegericht;
- Je hebt een no nonsens mentaliteit.

Interesse 
Neem dan contact op met Dick Petersen [06 53 724 281 - dick.petersen@experts4you.nl].
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