
 

 

Calculator  
In de rol van Calculator bij Elektro Scheppers ontwerp en begroot je elektrotechnische installaties. Het betreft hierbij zowel bestekwerken als 
vrije projecten in het brede elektrotechnische speelveld waar binnen ons bedrijf ook beveiligingsinstallaties, data-installaties, PV-installaties en 
dergelijke onder vallen. Je bent in jouw rol als Calculator als geen ander in staat om onze opdrachtgevers een duidelijke, competitieve en 
complete aanbieding te doen. Hiervoor sta je continu in contact met de opdrachtgevers, de interne organisatie en onze leveranciers.  Door jouw 
kennis van de markt en alle technieken acteer jij ook proactief als adviseur en sparringspartner voor onze opdrachtgevers. 
 
De kennis die je vergaart voor het aanbieden van de beste offertes die volledig aansluiten bij de moderne behoeftes en technieken deel je als 
Calculator ook actief met jouw collega’s zodat jij bijdraagt aan de (technische) ontwikkeling van ons bedrijf en onze collega’s. 
 
Over Elektro Scheppers 
Elektro Scheppers is al sinds 1949 een begrip in Zuid-Nederland als erkend installateur. Met name opdrachtgevers in de woning-en 
utiliteitsbouw en het midden- en kleinbedrijf kennen ons als een betrouwbare partner voor de aanleg en het onderhoud van elektrotechnische 
installaties. We werken hierbij vaak in opdracht van de grote bouw aannemers en hebben daarnaast goede contacten met de zakelijke 
eindopdrachtgevers. Met ons vakkundige, gedreven en bovenal gezellige team streven we altijd naar perfectie in alles dat we doen. Dit doen we 
echter wel altijd met een gezonde portie gezelligheid. We zijn immers ook een familiebedrijf en we vinden het prettig als onze collega’s zich echt 
onderdeel van onze familie voelen.  
 
Jouw werk 
Jouw werk als Calculator is ontzettend afwisselend op zowel het gebied van werkzaamheden alsook de technieken die je allemaal aanbiedt. Als 
Calculator bij Elektro Scheppers ben je het ene moment bezig met het doornemen, analyseren en technisch doorvertalen van een bestek en het 
andere moment sta je actief in contact met onze leveranciers om samen op zoek te gaan naar de beste oplossing. Ook volg jij actief alle trends, 
nieuwe productintroducties en normeringen. Dit alles om jouw werk op een zo optimaal manier mogelijk uit te voeren. Tot jouw werk behoort 
(o.a.) het:  

• Bestuderen van bestekken en de tekeningen en een overzicht maken van de uit te voeren werkzaamheden. 

• Opstellen van calculaties van de te verrichten werkzaamheden. 

• Uitwerken van offertes. 

• Uitwerken van meer-/minderwerk. 

• Inschatten van tijdsnormen ten aanzien van de montagewerkzaamheden. 

• Op niveau houden van kennis met betrekking tot montagetechnieken. 

• Analyseren van gegevens om te komen tot normen voor montagetijden en prijzen en het instellen van kengetallen. 

• Voeren van overleg met de afdeling Verkoop, projectleiding, werkvoorbereiding en tekenkamer. 

• Geven van commercieel advies, aandragen van alternatieven. 

• Aanvragen van offertes van toeleveranciers. 

• Volgen van na-calculaties ter verbetering van het inzicht in de werkelijke kosten 

• Actief volgen van trends, introducties en normen 

• Actieve kennisdeling met collega’s over trends, introducties en normen 
 
Wat bieden wij 
Natuurlijk ben jij benieuwd wat deze functie bij Elektro Scheppers jou brengt en daarom hebben we dat voor jou op een rijtje gezet: 

- Je hebt een zelfstandige en verantwoordelijke rol binnen ons bedrijf 
- Er is volop ruimte voor zelfontwikkeling 
- Er is volop ruimte voor eigen initiatief, inbreng en je hebt veel vrijheid 
- Binnen jouw rol kun je jezelf echt manifesteren als sparringpartner voor zowel onze klanten alsook onze leveranciers 
- Je staat oprecht midden in ons bedrijf en speelt een sleutelrol 
- Goede arbeidsvoorwaarden en mogelijkheid tot groei 
- En niet te vergeten: je wordt onderdeel van een ontzettend leuk en gedreven team en je komt te werken bij het leukste 

Elektrotechnische bedrijf van Zuid Nederland 
 
Wat verwachten we van jou 
Als jij denkt dat je bij ons bedrijf en de vacature past komen we ontzettend graag met je in contact:  
- Je bent Elektrotechnisch opgeleid (MBO niveau 4 of hoger) 
- Minimaal 2 jaar ervaring in een operationele Elektrotechnische functie 
- NEN kennis is een pré 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal 
- Goede communicatie met je collega’s, de klanten en de leveranciers 
- Je bent bereid om jezelf binnen je vakgebied te blijven ontwikkelen om aan te blijven sluiten bij nieuwe technieken 
- Je bent in staat snel te schakelen en kunnen goed prioriteiten stellen 
- Je bent accuraat, nauwkeurig en streeft naar een optimaal resultaat in alles wat je doet. 
 
Interesse?  
Ben jij de collega die wij zoeken? Reageer dan snel door een email met jouw CV en motivatie te sturen naar info@elektro-scheppers.com Wil je 
meer weten over deze functie? Neem dan telefonisch contact op met Frank Scheppers (088 180 80 80) 

tel:(088)1808080

