POLYSTO GROUP bv zoekt een voltijdse CALCULATOR - backoffice
medewerker M/V
Wie zijn wij? POLYSTO Group BV
Wij zijn een Belgisch bedrijf gevestigd in Lokeren, gespecialiseerd in de productie, verkoop,
montageen ontwikkeling van innovatieve hygiënische wandbescherming, wanden, plafonds,
deuren, ramenen verlichting voor de voedingsindustrie, life science en farma.
In een korte periode van tijd hebben we een reputatie opgebouwd als een van de internationale
marktleiders in de niche van hygiënische constructies. We exporteren momenteel naar meer dan
85 landen wereldwijd en bieden totaaloplossingen voor nieuwbouw of renovatie van HACCP
wanden enplafonds, wandbescherming en inox afwatering.

Jouw functie
-

Het maken van totale kostprijsberekeningen van projecten / offertes op basis van
informatievan tekeningen en plannen
Het verzorgen en opvolgen van inkomende offerteaanvragen
De hoeveelheid materialen en het aantal werkuren voor het project inschatten
Het dossier voor de projectuitvoering voorbereiden (technische processen,
methodes,plannen, ...)
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Bestellingen plaatsen
Telefonische contacten met leveranciers en klanten onderhouden (klantenservice, advies)
Informatie over onze producten verstrekken aan klanten en potentiële klanten
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
De interne administratie opvolgen
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Jouw profiel
-

-

Bij voorkeur een technisch opleiding of gelijkwaardig door ervaring
Voorbereiding van prijscalculaties aan de hand van de technische gegevens
Technische plannen kunnen lezen
Een goed ruimtelijk en cijfermatig inzicht
Je werkt ordelijk en overzichtelijk
Je bent administratief sterk
MS Office Software heeft geen geheimen voor jou (BIM, Autocad en of bouwsoft
is eenmeerwaarde)
Je bent commercieel ingesteld met een proactieve houding
Je spreekt Nederlands en Engels, Frans is een meerwaarde

Persoonsgebonden competenties
- Je bent contactvaardig
- Je bent flexibel en pikt snel nieuwe info op
- Je houdt van een open communicatie
- Je bent proactief ingesteld
- Je functioneert goed in een team maar kan ook zelfstandig informatie
-

opzoeken enverwerken
Je bent leergierig en enthousiast

Wat bieden wij jouw
- Je maakt deel uit van een professioneel en enthousiast team in een stabiel bedrijf
- Een afwisselende job
- Interne opleiding voorzien
- Meedenken wordt gewaardeerd
- Ruimte voor groei en ontwikkeling
- Een marktconform salaris dat past bij je kennis en ervaring
- Maaltijdcheques
- 40u week met 12 ADV dagen.
- Voltijdse functie
- Onmiddellijke indiensttreding
Is deze functie iets voor jou?
Herken jij je in het bovenstaand profiel en ben je enthousiast geworden over deze
functie? Bekijk onze website: http://www.polysto.com/nl – www.isokonstrukt.be.
Stuur je CV met motivatiebrief naar Henriëtte Horoba: henriette@polysto.com
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