vacature calculator-planner
Wie zoeken we?
Een cijferwonder dat gedetailleerde plannen van interieurprojecten kan
‘lezen’ en omzetten in offertes. Je verzamelt relevante informatie en je bent de
contactpersoon van externe architecten en interieurarchitecten.
Je analyseert graag plannen, je bent nieuwsgierig en pietje precies. Het opstellen
van een lastenboek, meetstaat- en offerteomschrijving lukken jou aardig en je
beheerst graag een dossier volledig.
Jij zal ook het gezicht zijn van Thonon naar onderaannemers en leveranciers toe. Je
vraagt offertes aan, die je nadien analyseert. Je houdt van interactie en overleg. Je
ondersteunt ook ons salesteam bij calculatie van bijzonder maatwerk.
Je wordt graag betrokken: je kan een project inschatten naar technische
haalbaarheid en je kan dit correct becijferen. Eens het project is afgerond, verzorg je
de nacalculatie: je zorgt dat het dossier klaar is voor facturatie, je bekijkt de meer en
minkosten, aanpassingen, …
Je beheert ook onze projectplanning: dit kan aan de hand van overleg met onze
productieafdeling, aannemers, toeleveranciers… En als laatste stukje van de puzzel
kom je ook in contact met onze klanten om hen de plaatsing van hun project aan te
kondigen.
Je bent sympathiek en meedenkend. Jouw glas is nooit halfleeg, maar altijd halfvol!

Wie ben je?

Wat bieden we?

• Je hebt bij voorkeur een technisch diploma
en de nodige materiaalkennis.
• Je hebt een positieve en energieke
persoonlijkheid.
• Je bent gedisciplineerd en flexibel.
• Ervaring in een soortgelijke job is een sterke
troef.
• Excel heeft voor jou geen geheimen.
• Je werkt gestructureerd en je bent leergierig,
nauwkeurig en vlot in de omgang.
• Je gaat steeds voor efficiëntie en
tevredenheid van de klant.
• Je spreekt Nederlands, bijkomend Frans is
eveneens een grote troef.

• Een boeiende voltijdse job met ruimte voor
initiatief én ontwikkelingsmogelijkheden.
• Een stijlvolle, professionele en een hoog
technologische werkomgeving met
dynamische collega’s.
• Een aantrekkelijk loonpakket met extralegale
voordelen volgens inzet en capaciteiten.
• Waardering voor resultaat.
• Werkzekerheid in een stabiel klimaat.
• De kans om deel uit te maken van een
fantastisch team in een groeiend, dynamisch
en resultaat gedreven familiebedrijf met
bijna 50 jaar ervaring.

Interesse?
Stuur je ingevuld sollicitatieformulier samen met je cv (voorzien van een recente foto) per mail naar
hr@thonon.be.
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sollicitatieformulier
calculator-planner
Proficiat! Je reactie op onze vacature getuigt dat je klaar bent voor een belangrijke stap binnen jouw
professionele leven. Wij hechten groot belang aan je kandidatuur en zullen deze dan ook met de
nodige aandacht en respect behandelen.
Al de gevraagde informatie zal uitsluitend intern en vertrouwelijk behandeld worden om een duidelijk
beeld te krijgen van jouw persoonlijkheid. Gelieve ons daarom juiste en volledige informatie te
bezorgen via onderstaande vragenlijst.
Stuur dit ingevuld sollicitatieformulier samen met je CV (voorzien van een recente foto) per e-mail
naar hr@thonon.be
Veel succes en hopelijk tot binnenkort,
Patrick & Michael Thonon

Voornaam

Hoe ben je met ons bedrijf in contact gekomen?

Naam
Geboortedatum
Telefoon/GSM
E-mail
Je huidige beroepssituatie:
Ben jij of zijn vrienden/familie reeds in contact
gekomen met onze diensten?
Beschik je over een rijbewijs (B) en/of (C)?
B

C

Heb je een eigen wagen?
ja

ja

neen

geen van beiden
Beschrijf jezelf in 20 kernwoorden:

neen

Waarom solliciteerde je voor deze vacature?

Wat motiveert jou?

Wat verwacht je van deze functie?

Wat demotiveert jou?

Wat verwacht je van ons bedrijf?
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Welke kwaliteiten moet een goede

Waar wil je professioneel staan binnen 3 jaar?

“CALCULATOR-PLANNER” volgens jou hebben?

Wat zijn je hobby’s?
Welke taken zou je absoluut niet willen doen?

Referenties die wij mogen contacteren

Hoeveel uren wens je te werken per week?
Zet de volgende waardes in volgorde van
Wat is je bruto loonverwachting

belangrijkheid: Zekerheid, Afwisseling,

(noem een concreet bedrag)?

Verbondenheid, Aandacht, Groei, Bijdragen
1.
2.

Welke extralegale voordelen verwacht je?

3.
4.
5.
6.
Andere informatie die je graag met ons deelt

Wat zijn je meest positieve kwaliteiten?

Datum
Wat zijn je meest negatieve kwaliteiten?

Wij danken je voor het invullen van deze vragenlijst.
Wij zullen deze zo snel mogelijk behandelen.

Wat is je professionele doelstelling binnen 1 jaar?

verzenden
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