
Calculator / daglichtspecialist bij VELUX 
Commercial (standplaats Opmeer)

•  Uitwerken en uitdenken van scherpe totaaloffertes
•  Rechtstreeks contact onderhouden met klanten, field sales managers, planning en leveranciers
•  Zorgen voor een goed technisch advies  

(juiste daglichtoplossing uit het brede assortiment van VELUX Commercial)
•  Analyseren van het bestek , tekeningen voor het maken van de offerte

•  HBO werk- en denkniveau met technische affiniteit.
•  Je kunt zeer efficiënt en zelfstandig werken.
•  Je hebt een goed ontwikkeld technisch én cijfermatig inzicht.
•  Voor deze functie is het belangrijk om het Nederlands en het Engels in woord en geschrift te beheersen. 

•  Werken bij een onderdeel van VELUX, is werken bij de grootste daglicht producent die  
volop in beweging is.

•  Ontplooiing binnen een gezellige, open en informele organisatie, waarin je veel ruimte hebt om je  
te ontwikkelen en verbetervoorstellen aan te dragen.

•  Interessante baan (32-40 uur), waarbij je te maken hebt met toonaangevende, innovatieve en  
duurzame daglichtoplossingen.

•  Uitdagende projecten waar je een sleutelrol in vervult, zowel in reguliere opdrachten als 
maatwerktrajecten.

•  Passende arbeidsvoorwaarden.

Laat onze personeelsadviseur Tineke van der Vlugt weten wie je bent! Een opsomming van je kennis en ervaring en 
een korte motivatiebrief is voldoende! Binnen een paar dagen hoor je van ons hoe de sollicitatieprocedure gaat verlopen. 
Tel.nr. 0226 366151 of per e-mail tineke.vandervlugt@velux.com
Lees meer over hoe VELUX Commercial: https://commercial.VELUX.nl/producten/jet-bik

Wat ga je doen?

Wie zoeken wij?

Wat bieden wij?

Hoe kan je solliciteren?

Hoe zou je het vinden om als Calculator / Daglichtspecialist een belangrijke sleutelrol te vervullen bij het 
realiseren van innovatieve en duurzame projecten? Weet jij met jouw inzicht informatie te analyseren 
en de beste aanbieding voor de klant te maken? Wij zoeken écht een veelzijdige, communicatief sterke 
persoonlijkheid, die mee wil groeien met de ambities van de organisatie. 
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