
 

 

 
 

 

 

Calculator 
 ________________ 

 Driessens is één bedrijf in geveloplossingen met vestigingen in Panheel en Gemert en drie 
 productgroepen in hout-/ kunststof-/ en aluminiumkozijnen. 
 Driessens is gespecialiseerd in het seriematig produceren van kozijnen voor woningen met name in 
 de bestaande woningbouw, maar ook in de nieuwbouw en transformaties als het gaat om 
 aluminium kozijnen. 
 
 Meedenken vanaf het begin 

 

 Geveloplossingen die Driessens realiseert bestaan niet alleen uit het leveren en monteren van 
 kozijnen maar ook uit het vroegtijdig meedenken en ontwikkelen van de juiste logistiek, de 
 omgang met bewoners en de financiële haalbaarheid over de gehele exploitatieperiode. 
 Opdrachtgevers die kiezen voor comfortabel wonen zijn met het 1-2-Driessens concept aan het 
 juiste adres en ervaren Driessens als hun ideale (keten)partner met de toegevoegde waarde voor 
 totaaloplossingen in hun gevel-vraagstukken. 
 
 Wat ga je doen? 

 

 Voor onze Vestiging Gemert Aluminium kozijnen zijn wij op zoek naar een gedreven calculator. 
 Vind jij het interessant om oplossingen te bedenken, begrotingen samen te stellen en heeft het 
 woord bestek voor jou een andere betekenis dan voor de meeste mensen, dan zijn we op zoek 
 naar jou! Onze slogan “Een aluminium kozijn van Driessens is nooit doorsnee”  begint bij jou om 
 de klantvraag om te zetten naar een passende aanbieding. 
 
 Voor je werkzaamheden maak je gebruik van het calculatieprogramma Jops/Wictop. Het zou mooi 
 zijn als je dit beheerst, maar ook als je dit niet beheerst kunnen wij ervoor zorgen dat je dit onder 
 de knie krijgt. Naast Jops/Wictop gebruiken wij de standaard Microsoft Office programma’s.  
 
 Met de verwerking van de prijsaanvragen zorg je er voor dat er een juiste kostprijs van het project 
 komt en vertaald deze in een heldere offerte waarbij je gebruik maakt van sjablonen. Je houdt 
 daarbij rekening met de wet- en regelgeving zoals is vastgelegd in het bouwbesluit. Je maakt deel 
 uit van de afdeling calculatie en samen met je collega’s draag je bij aan de team-/ 
 bedrijfsdoelstellingen. 
 
 De volgende punten maken deel uit van jouw takenpakket als calculator,  

 

• Het werken aan duurzame bouwconcepten; 
• Het maken van calculaties van diverse projecten; 
• Calculatie omzetten in een professionele offerte; 
• Contacten onderhouden naar klanten en toeleveranciers. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Wat breng je mee? 

 

 Als calculator kozijnen ben jij medeverantwoordelijk voor het project, welke je in teamverband 
 gaat uitvoeren. Daarnaast vragen wij, 

 

• MBO werk- en denkniveau en een bouwkundige/technische opleiding; 
• Minimaal 5-jaar ervaring als calculator. (in de kozijnenbranche is een pré); 
• Resultaatgericht en gefocust op kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid; 
• Kennis van bouwregelgeving en met name van het bouwbesluit; 
• Sterke communicatieve-, commerciële- en administratieve vaardigheden; 
• Ervaring met MS Office (Word & Excel) en met calculatieprogramma’s        

(Jops & Wictop is een pré) 
 

 Wat krijg je van ons? 

 

• Een uitdagende en leuke baan in een informele omgeving; 
• Een bedrijf met korte lijnen, met ruimte voor ontwikkeling en initiatief; 
• Een gezellig team om mee samen te werken. 
• Een goed salaris naar kennis en ervaring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

 Interesse in deze functie? 

 

 Kom bij ons werken en stuur je sollicitatie aan Tamara Sonnemans, Personeelszaken, 
 tamara.sonnemans@driessens.nl  Wij zien je sollicitatie graag tegemoet! 

 

 Voor meer informatie over de functie van calculator kun je contact opnemen met, Kees 
 Vlaanderen, Commercieel  Technisch Manager 088 0454 752, of kees.vlaanderen@driessens.nl 

 

 
 


