GEZOCHT !!

CALCULATOR
INTERIEURBOUW

Tailormate is een dynamische onderneming gespecialiseerd in het produceren en plaatsen van interieurs
(retail, kantoor, horeca,...). Wij beschikken hiervoor in-house over een geautomatiseerde schrijnwerkerij,
metaalbewerkingsafdeling, verfspuiterij en digitale drukkerij.
Onze klanten, gaande van architecten tot aannemers, kiezen ons omwille van onze spirit. Samen zorgen we ervoor dat
de origineelste ideeën werkelijkheid worden. Om nog meer schitterende projecten te realiseren, willen we ons team
uitbreiden.
Daarom zoeken we een…

CALCULATOR INTERIEURBOUW
WAT HEBBEN WIJ VOOR JOU IN PETTO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na een grondige analyse van de vraag van de klant, sta je in voor de calculatie van interieurprojecten.
Je werkt nauw samen met onze sales managers.
Je hebt contact met architecten om het dossier volledig te beheersen.
Je bestudeert en analyseert dossiers, lastenboeken, meetstaten en grondplannen.
Je vraagt prijzen op bij leveranciers en onderaannemers.
Je berekent de uren die nodig zijn voor productie en plaatsing.
Je maakt een volledige en gedetailleerde kostprijsberekening.
In uitvoeringsfase brief je onze technisch tekenaars en werfleiders.
Je denkt mee over optimalisaties.

DIT WILLEN WIJ GRAAG:
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een bachelor in interieur, hout of bouw of je hebt aantoonbare ervaring in een gelijkaardige
functie.
Je hebt een sterke technische bouwkennis. Je kan vlot plannen lezen.
Je hebt oog voor detail.
Je werkt zelfstandig en planmatig en bent rekenkundig sterk.
Je volgt de laatste ontwikkelingen op het gebied van interieur, materialen en technieken.
Je spreekt vlot Nederlands. Kennis van het Engels of Frans is een pluspunt.
Je kan goed omgaan met druk, snelheid en deadlines.

DIT WILLEN WIJ GEVEN:
•
•
•
•
•

Een werkomgeving om fier op te zijn met een professioneel uitgebouwd atelier.
Een gevarieerde job in een schitterend team dat er van houdt om samen de mooiste doelen te bereiken.
Je komt in een groeiend bedrijf waar jij een ‘mate’ kan worden.
Een mooie verloning met extralegale voordelen.
Extra interne en externe opleidingen.

Ben jij de CALCULATOR waar we naar op zoek zijn? Dan ontvangen wij graag jouw voorstelling (CV, motivatiebrief) via
hr@tailormate.be.
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