Calculator m/v

(20 uur per week).

KOM JIJ KONSTRUKTIEBEDRIJF MEZODO BV VERSTERKEN?
Wij zijn een succesvol en ambitieus bedrijf in de metaal en watersnijtechniek.
Klanten zijn voor ons in de eerste plaats mensen. Onze medewerkers moeten dan ook niet alleen over
relevante opleidingen beschikken maar ook servicegericht en klantvriendelijk zijn. Het bedrijf bevindt
zich aan de Aadijk in Almelo, in de buurt van de Sligro. Meer informatie over Konstruktiebedrijf Mezodo
BV kun je vinden op onze WEBSITE .
Momenteel zijn wij op zoek naar een Parttime calculator (20 uur per week).
Profiel:
Je stelt offertes en calculaties op.
• Cursus richting calculatie en opstellen van offertes of bereid deze te volgen;
• Ervaring met het maken van calculaties en het lezen van tekeningen;
• Kennis van MKG (Metaal Kennis Groep) is een pré;
• Commercieel en communicatief vaardig;
• Overtuigingskracht
Functie eisen:
Je hebt minimaal een afgeronde MBO of vergelijkbare opleiding. Je hebt al enkele jaren werkervaring,
bij voorkeur in onze branche. Verder heb jij oog voor wat nodig is om het bedrijfsproces goed te laten
reilen en zeilen. Je bent representatief, accuraat, pro actief, gericht op verbetering en kunt uitstekend
schakelen tussen de verschillende werkzaamheden. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse
taal, zowel mondeling als schriftelijk.
Jouw werkdagen zijn bij voorkeur van maandag tot en met vrijdag, 4 uur per dag, waarbij de werkuren in
overleg vastgesteld kunnen worden. Je bent woonachtig in Almelo of directe omgeving.
Wij bieden:
Een leuke positie binnen een groeiende organisatie, waar je veel klantcontact hebt en nauw
samenwerkt met collega’s. Door de brede dienstverlening die Konstruktiebedrijf Mezodo BV biedt, is
geen dag hetzelfde.
Indien jij je goed herkent in het omschreven profiel, kun je jouw reactie sturen naar:
INFO @ MEZODO . COM

T.a.v. H. Meijer
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

