
    

  

 

 
 
Functiebeschrijving Calculator/ Werkvoorbereider 
 
Wie zijn wij ?! 
 
Wij zijn EigenEnergie.net, installateur van zonneparken op daken, velden en water. Met ons 
team onderscheiden wij ons door onze efficiënte engineering en goed voorbereide 
werkzaamheden. Wij zijn een jong dynamisch team met als doel een goede kwaliteit-prijs 
verhouding voor onze klanten. EigenEnergie.net gelooft in 100% duurzame energie, doe jij 
dit ook? 
 
Beschrijving van de functie 
 
Voor ons sales en werkvoorbereidingsteam zijn wij op zoek naar een Calculator / 
Werkvoorbereider. Als calculator ben je verantwoordelijk vanaf de offerteaanvraag tot en 
met de opgestelde offerte. Je controleert de input bij offerteaanvraag, eventueel aangevuld 
met een schouwing ter plaatse. Je draagt zorg voor de screening van (relevante) 
contracteisen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van technisch voorontwerpen en 
het uitwerken van (kostprijs) calculaties volgens de afgesproken kaders en werkwijze welke 
zijn aangedragen door de verkoop manager.  
Verder ben je verantwoordelijk voor de calculatie en het actueel houden van de parameters 
(prijzen, normtijden en normeringen). Je draagt verbetervoorstellen aan voor kaders en 
werkwijze. Je stelt complete offertedocumenten op inclusief uitvoerdatum welke afgestemd 
zijn met de bedrijfsleider.  
Daarnaast beoordeel je elke offerte van de verkoop manager en met een goede toelichting 
zorg je voor een duidelijke overdracht naar de account manager. Bij een opdracht draag je 
mede zorg voor een goede overdracht van calculatie naar de projectenafdeling zodat het 
kan worden omgezet naar definitief ontwerp.  
 
Competenties 
 
-Zelfstandig en flexibel                                                                                                                                                                             
-Cijfermatig inzicht                                                                                                                                              
-Accuraat werken                                                                                                                                                                    
-Probleemoplossend vermogen                                                                                                                                                          
-Teamspeler                                                                                                                                                                       
-Klant- en kwaliteitsgericht                                                                                                                                                               
-Communicatief vaardig                                                                                                                                       
-Onderzoekend en leergierig                                                                                                                         
-Pro actief  
 
  
 
 



    

  

 
 
 
 
 
Opleiding en ervaring 
-Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau in de richting techniek                                                             
-Werkervaring in de (duurzame) energie branche is een pluspunt 
-Ervaren in Autocad/Bricsad en Excel                                                                                                                             
-Je spreekt en schrijft de Nederlandse taal                                                                                                                 
-Je bent in het bezit van rijbewijs B                                                                                                             
-Je bent betrouwbaar en betrokken                                                                                                                                
-Je hebt gevoel voor financiën, maar hoeft geen econoom te zijn. 
 
 
 
Wat hebben we je te bieden?! 
 
Binnen EigenEnergie.net staan we niet stil en is er altijd een mogelijkheid om door te 
groeien 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. 
 
We begrijpen dat je niet in één keer aan alle competenties kunt voldoen. In overleg is er 
altijd samen een weg te bewandelen! 
 
Heb je interesse?  
Neem contact op met EigenEnergie.net 
Spaarpot 20 
5667 KX Geldrop 
e-mail: rlodewijks@eigenenergie.net  
tel : 040 - 84 32 067 
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