Linex is de specialist in kant-en-klare daken, dakkapellen, topgevels, houtskelet bouwwanden en dakramen,
gevestigd in Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) en actief sinds 1990. Wij realiseren totaaloplossingen voor onze
opdrachtgevers, waardoor het werk op de bouwplaats aanmerkelijk gemakkelijker en overzichtelijker wordt.
Wij zorgen voor een goed geplande werkvoorbereiding in overleg met aannemer, architect, opdrachtgever en
bewaken proactief het teken- en productietraject. Linex heeft dé oplossing voor ieder project waar een hellend
dak of plat dak op komt, of het nu om nieuwbouw of renovatie gaat.

Wegens onze sterke groei in de markt zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die ons team op de
afdeling Calculatie op een professionele, daadkrachtige en vernieuwende manier komt versterken:

HOOFD CALCULATIE
Als Hoofd Calculatie geef je leiding aan ons calculatie team, bestaande uit 3 specialisten. Het team
maakt technisch commerciële adviezen en volgt deze proactief op; werkt daarmee nauw samen met
de afdelingen sales en engineering. Als leidinggevende van dit team houd jij je bezig met het
bevorderen van de samenwerking, de ontwikkeling, kwaliteit en teamprestatie.
Naast de leidinggevende taken werk je zelf aan de grote en/of belangrijke calculaties. Je denkt in
innovatieve, slimme oplossingen. Aan de hand van aangeleverde gegevens zoals het bestek en
tekeningen (bouwkundig en constructief) bereken je de juiste prijs voor een project.
Wij zoeken een gedreven persoon met leidinggevende vaardigheden, technisch inzicht en
zelfinitiatief. Kwaliteit, samenwerking en maximaal rendement zijn de sleutelwoorden. Je hebt een
uitstekend cijfermatig en analytisch inzicht, een gestructureerde werkmethodiek en je communiceert
helder.
Samenwerking en communicatie met alle afdelingen binnen ons bedrijf staan centraal in deze
functie. Je bent zelf verantwoordelijk voor je tijdsindeling en planning.
De functie-eisen zijn:
 Je hebt minimaal een HBO diploma in een technische richting (bouwkunde)
 Een zeer goede kennis van en ervaring met word/excel/outlook is vereist
 Kennis van Autocad is gewenst
 Ervaring in de bouwwereld is zeker een pre maar geen must
 Je bent betrokken en ambitieus, geen 9 tot 5 mentaliteit
 Je bent resultaatgericht met goede contactuele en sociale vaardigheden en een positieve,
collegiale instelling.

Reageren:
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel en in onze kernwaarden
“Innovatie, Transparant, Professioneel en Resultaatgericht”?
Dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je reactie. Je kunt je
motivatie met c.v. richten aan s.vandijk@linexprefabdak.com, t.a.v.
mevrouw Sonja van Dijk.

