Middle-Office medewerker / Calculator
Bedrijfsvoorstelling:
Profera is expert dealer van Profel ramen en deuren voor een regio die zich uitstrekt van Londerzeel
tot Mechelen. Profel ramen zijn kwalitatief hoogstaande Belgische ramen die zowel in aluminium,
PVC als hout verkrijgbaar zijn. Profel heeft grote naamsbekendheid en een positief imago op de
Belgische markt.
Profera staat in voor de verkoop, plaatsing en service van Profel ramen. Daarnaast staat Profera ook
in voor het plaatsen van zonnewering, terrasoverkappingen en andere producten die bij het
buitenschrijnwerk horen.
Profera richt zich zowel naar de particuliere, bedrijfs- als overheidsmarkt
Profera is gelegen in het industrieterrein van Londerzeel, langs de A12.
Functieomschrijving:
Als Middle-Office medewerker/calculator ramen en deuren vorm je de schakel tussen de klant en de
technische diensten/leveranciers.
Je zal in hoofdzaak verantwoordelijk zijn voor het opmaken van offertes voor onze eindklanten.
Om correcte offertes te kunnen maken zal je de technische kant van buitenschrijnwerk goed onder
de knie moeten krijgen. De technische kant van de offertes zal je in begrijpbare taal overbrengen
naar de eindklant.
De offertes maak je op op basis van ontvangen opmetingen, plannen en lastenboeken.
Voorts zal je in nauw contact staan met de operationele vernatwoordelijke. Deze persoon is de
verantwoordelijke voor alle uit te voeren werven en werven in uitvoering. Samen met hem zal je een
dossier voorbereiden over de uitvoering van elk project. Na elke uitvoering voer je ook, samen met
de operationele verantwoordelijke, een nacalculatie uit om na te gaan of de rendabiliteit van de
werf binnen de verwachting lag.
Sporadisch kan er van jou verwacht worden om in andere domeinen van het bedrijf bij te springen
indien daar nood aan zou zijn.
Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt bouwtechnisch inzicht
Je bent rekenkundig nauwkeurig, methodisch en stipt
Je bent administratief punctueel
Je hebt aandacht voor detail
Je bent sociaal vaardig en klantgericht
Je bent een doorzetter
Je hebt een verzorgd voorkomen
Je beheerst het Nederlands zeer goed gesproken en geschreven
Je beheerst het Frans voldoende om de klant correct verder te helpen
Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs
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Wat wij aanbieden:
•
•
•
•

Je krijgt een degelijke en persoonlijke interne opleiding
Je krijgt de kans om mee te groeien met het bedrijf en te evolueren naar een functie met
meer verantwoordelijkheden
Je komt terecht in een dynamisch team met een positieve ingesteldheid
Alle middelen die nodig zijn om jouw functie goed uit te voeren zullen ter beschikking staan

Kandidatuur stellen:
Wanneer je jezelf kandidaat stelt, gelieve dan jouw CV en motivatiebrief aan ons te bezorgen.
Dit kan door deze te sturen via mail: luk.moyson@profera.com
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