Weet jij een kostprijsberekening om te zetten in een winnende offerte ?
Dan ben jij de Calculator / Engineer waar wij naar op zoek zijn!
Calculator / Engineer smart buildings
Als Calculator Engineer binnen de sales afdeling van PCS ben je zelfstandig
verantwoordelijk voor het begroten en ontwerpen van automatisering systemen voor gebouw
gebonden installaties. Dit ga je doen bij diverse opdrachtgevers in zorg, onderwijs,
laboratoriums en (commercieel) vastgoed. De projectbudgetten variëren hierbij van enkele
tienduizenden euro’s tot enkele miljoenen.
Wat worden jouw taken en verantwoordelijkheden?
• Op basis van (deel)bestekken, tekeningen en engineeringsactiviteiten maak je
prijsberekeningen en vertaal je de behoefte van de klant naar een passende
kostprijsberekening;
• Bezoeken van locaties voor het opnemen van werkzaamheden;
• Opstellen van offertes en maken en uitwerken van (voor)ontwerpen van gebouw
automatisering en indoor positioning installaties;
• Je hebt regelmatig overleg met projectleiders, productmanagers en sales manager over
de totstandkoming van offertes en toegepaste producten / technologieën;
• Na goedkeuring op jouw offerte verzorg je zelf de overdracht aan de projectgroep welke
de detail engineering voor hun rekening nemen.
• Continue neem je het begrotingsproces kritisch onder de loep en waar nodig draag je
proactief verbeteringen aan en weet je deze te implementeren
Wat heb je nodig om voor deze functie in aanmerking te komen?
• Een mbo-3/4 opleiding installatie-, besturings-techniek of vergelijkbaar
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als Calculator
• Klantgericht en communicatief vaardig
• Je bent creatief, zelfstandig en ondernemend.
• Nauwkeurig kunnen werken en een goed cijfermatig inzicht
• Spreekt en schijft uitstekend Nederlands en kunt je redden met de Engelse taal
• Woonachtig binnen een straal van 50 kilometer van Rotterdam
Wat wordt jou geboden
• Een goed salaris in lijn met ervaring en opleiding
• Een laptop en een mobiele telefoon van de zaak
• 37 vrije dagen en pensioen (50% vergoeding door werkgever)
• Afwisselende en verantwoordelijke werkzaamheden
• Werkzaam in een jong, professioneel en informeel bedrijf
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en reële doorgroeimogelijkheden
• Jaarcontract en bij gebleken geschiktheid vast dienstverband
• Mogelijkheid tot het volgen van interne/externe opleidingen

Het bedrijf:
Als technologiepartner, adviseur, dienstverlener en systeemintegrator, biedt PCS totaal
oplossingen voor veiligheid, intelligente gebouwen, indoor positioning, verwarming, ventilatie,
airconditioning en energiebeheer. PCS is uitgegroeid tot een allround meet-en
regeltechnisch specialist in de meet-, regel- en besturingstechniek. Zie ook onze website
www.pcs-gebouwautomatisering.nl voor meer informatie over onze dynamische
werkomgeving.
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij, op zoek naar een leergierige,
gedreven, technisch breed geïnteresseerde (young) professional, die in teamverband wil
meewerken binnen ons werkgebied.

Interesse?
Jouw reactie kun je versturen naar:
Persy Control Services B.V.
t.a.v. Mevr. J. van Huizen | JessicavH@PCS-gebouwautomatisering.nl | telefoon 0786822522
Daltonstraat 12
3335 LR Zwijndrecht

