Vacature Calculator/Technisch
verkoper
B-invented zoekt een fanatieke collega in de dubbelrol van Calculator/Technisch verkoper
Ben jij een fanatieke calculator met de ambitie om bouwprocessen te optimaliseren? Heb jij bovendien affiniteit met commercie en wil jij onderdeel uitmaken van een groep fanatieke bouwverbeteraars? Dan is B-invented voor jou dé organisatie. Binnen de inspirerende omgeving van Strijp-T in
Eindhoven ga jij met de kracht van enthousiasme elke dag uitdagend werk doen.
De bouw, elke dag beter. Het kan, als je de bouw niet ziet als een reeks van traditionele handelingen, maar als een proces dat voortdurend kan worden geoptimaliseerd. B-invented werkt daarvoor
nauw samen met zusterbedrijf B-smart fundering, specialist in de onderbouw. Samen hebben wij
producten ontwikkeld die procesoptimalisatie mogelijk maken, zoals de B-smart en B-smart S-elementen en diverse prefab systeemonderdelen. Deze elementen worden in onze fabriek in Nederland
geproduceerd en onze ervaren uitvoeringsteams zorgen voor een perfecte realisatie. Op die manier
kunnen wij voor ieder project de complete onderbouw realiseren: vanaf heiwerk tot en met de begane grondvloer.
Jij bent in de rol van Calculator/Technisch verkoper een belangrijke schakel tussen B-invented en
B-smart fundering. In dat verband houd je je bezig met:
-

het uitrekenen van welk budget er per fase precies beschikbaar is;
het maken van kostprijsbegrotingen en (project)calculaties;
het opstellen en uitbrengen van maatwerkoffertes;
het onderhouden van het contact met bestaande en nieuwe klanten, (bouw)partners en 		
leveranciers

Werken bij B-invented betekent werken binnen een jong en dynamisch team, in een fijne en fanatieke werkomgeving. Daaraan lever jij een belangrijke bijdrage. Bovendien ben jij:
-

enthousiast, energiek en gedreven;
accuraat, flexibel en organisatorisch sterk;
communicatief vaardig en commercieel ingesteld;
gericht op kwaliteit, procesmatig werken en procesoptimalisatie;
een bouwverbeteraar in hart en nieren;
in het bezit van een HBO-diploma of hoger;
bij voorkeur ervaren in de rol van Calculator/Technisch verkoper.

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Neem dan contact op met Lucienne
Theunissen op 040 – 780 51 31 of via vacature@b-invented.com.

