
Functiebeschrijving Bouwkundig Calculator BIPV 
 
Eigenenergie.net is de specialist in zonnepanelen en innovatieve oplossingen voor dak, 
gevel, carports en grond voor bedrijven, woningcorporaties en projectontwikkelaars.          
Wij onderscheiden ons met onze ontwerp- en systeemkennis, bouwkundige kennis van 
daken en gevels, degelijke en nette montage en ruime ervaring met (BIPV) systemen.       
Door uitbreiding van onze activiteiten is er de behoefte aan een enthousiaste en 
gekwalificeerde bouwkundige met bedrijfseconomische achtergrond.   
 
 
Doelstelling 
 
Als bouwkundig calculator werk je nauw samen met onze afdelingen sales en 
werkvoorbereiding aan mooie speciale opdrachten met zonnepanelen. Denk hierbij aan 
esthetische zonnepanelen voor de gevel op speciale maat en kleurpatroon gemaakt, aan 
carports wel/niet van hout en/of afgewerkt met verlichting. Of aan pv systemen voor de 
kassenbouw of de fruitteelt sector (Agri-PV). Eigenenergie.net ontwikkelt veel producten zelf 
en daar ben jij de kartrekker van. Het tekenen in Autocad/Bricscad kent geen geheimen voor 
je en samen met je collega’s bereidt je een BIPV project van A tot Z voor. Het calculeren met 
Excel en/of calculatieprogramma’s gaat je goed af. Een goede communicatie met 
opdrachtgevers is onmisbaar. Je bent verantwoordelijk voor het maken van kostenramingen, 
begrotingen en eerste opzet van het ontwerp (voorontwerp). Ook ben je degene die 
verantwoordelijk is voor het aanvragen en vergelijken van offertes bij leveranciers en 
onderaannemers binnen het calculatietraject van een project. Bij opdracht draag je zorg 
voor een goede overdracht van calculatie naar onze afdeling Projecten zodat dit kan worden 
omgezet naar een definitief ontwerp.  

 
Competenties 
 

▪ Klantgericht 

▪ Communicatief vaardig 

▪ Kwaliteitsgericht 

▪ Financieel verantwoordelijkheidsgevoel 

▪ Zelfstandig werkend alsmede in teamverband 

▪ Kritisch ten opzichte van eigen handelen 

▪ Flexibel 

▪ Oplossingsgericht kunnen handelen 

▪ Motiverend 

• Eigen initiatief  

• Technisch inzicht 

• Hands-on mentaliteit 

• Doortastend, resoluut 

  



 
Opleiding en ervaring 
 

• Je werkt en denkt op HBO+ niveau 

• Je hebt bouwkundige met kennis op gebied van detailleren in de gebouwschil en met 
name gevels 

• Je bent in bezit van rijbewijs B 

• Kennis van en affiniteit met duurzame energieproducten is een pré 

• Je bent de Nederlandse taal machtig 

 
 
Wat hebben we je te bieden?!  
 
Als Bouwkundig Calculator van EigenEnergie.net heb je een uitdagende functie met veel 
waardering en uitzicht opeen vaste aanstelling. Geen dag is hetzelfde.  De ene dag ben je je 
op kantoor aan het voorbereiden voor een project en de andere dag kijk je met onze 
monteurs op locatie naar geschikte oplossingen. 
 
Binnen EigenEnergie.net staan we niet stil en is er altijd een mogelijkheid om te doorgroeien 
naar een andere functie. Om doorgroei en ontwikkeling te stimuleren wordt er geïnvesteerd 
in opleidingen en cursussen. Naast de scholing krijg je natuurlijk een goed salaris en hebben 
wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 

Natuurlijk snappen wij dat je niet in één keer aan alle competenties kunt voldoen, of 
misschien wel. Maar in overleg is er altijd samen een weg te bewandelen! 

 
Interesse? 

 
Neem contact op met EigenEnergie.net! René Lodewijks is jouw contactpersoon. 

 
rlodewijks@eigenenergie.net 

 
040 – 84 32 067 

 
EigenEnergie.net 

Spaarpot 20 
5667 KX Geldrop 
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