Member of GS Member of GS Staalwerken Groep
GS Staalwerken Groep legt de nadruk op de samenwerking tussen
een aantal grotere en kleinere staalconstructie bedrijven. Deze

GS Birkhoff Staalwerken is marktleider in de vervaardiging van

uitzonderlijke samenwerking tussen de onderlinge bedrijven

verkeersportalen in Nederland en daarnaast is zij werkzaam in de

garandeert een zeer scherpe levertijd. Bovendien kent elk bedrijf zijn Rotterdamse havens.
specialisme waardoor een uitstekende kwaliteit gewaarborgd is.
GS Birkhoff Staalwerken beschikt over een eigen afdeling design en
De staalbouw bedrijven van GS Staalwerken Groep waar GS Birkhoff

engineering. Deze afdeling werkt met de modernste apparatuur (2D

Staalwerken ook deel van uitmaakt, zijn al jaren een betrouwbare

& 3D pakketten alsmede CAM systemen). Hiermee heeft GS Birkhoff

partner voor veel gerenommeerde projectontwikkelaars. In heel

Staalwerken de hele cyclus van ontwerp tot eindproduct in eigen

Europa worden toonaangevende staalbouwprojecten gerealiseerd,

hand. De opdrachtgevers zijn heel divers van aard; overheid,

gericht op verschillende markten: utliteitsbouw, stalen trappen, infra, multinational en aannemers.
en energy.

Voor onze vestiging in Oude-Tonge zijn wij op zoek naar een

Calculator
Als calculator maak je kostprijsberekeningen ten behoeve van de
prijstelling voor bouwprojecten van klanten/opdrachtgevers.

Functie-eisen:
• Afgeronde HBO opleiding Werktuigbouwkunde;
• Minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke branche;

Taken / Verantwoordelijkheden

• Uitstekende kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in
woord en geschrift;

• Analyseren van projectspecificaties om te komen
tot een overzicht van de werkzaamheden die
uitgevoerd dienen te worden;

• Je hebt uitstekende kennis van geautomatiseerde softwaresystemen;
• Je bent flexibel en beschikt over onderhandelingsvaardigheden, een
commercieel gedreven instelling en een hands-on mentaliteit.

• (Laten) berekenen van kostprijzen;
• Bepalen van materialen en hoeveelheden;
• Opstellen van voorcalculaties en kosten- batenanalyses en

Wij bieden een:

voorstellen doen;
• Kostprijsberekeningen doorgeven aan de
klant/opdrachtgever;
• Onderhandelen met leveranciers van materialen en onderdelen;
• Gestructureerd opstellen van kostprijzen en voorcalculaties in Excel;
• Schrijven van de bijbehorende technische/commerciële offerte
teksten.

• Een zelfstandige en afwisselende functie met een grote
mate van verantwoordelijkheid;
• Prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur;
• Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Inspirerende werkomgeving met uitdagende werkzaamheden

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Birkhoff Staalwerken

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen en ben jij degene
die wij zoeken? Reageer dan direct door je motivatiebrief en CV
te sturen naar
hr@gss-groep.nl
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