
CALCULATOR 
WERKTUIGBOUWKUNDE

EEN GREEP UIT JOUW TAKEN
Ontwerpen van werktuigbouwkundige installaties voor de klant die voldoen aan zijn of haar
wensen, met daarbij een duidelijk advies;
Maken van aanbiedingen en ramingen, compleet met specificaties, complexe berekeningen,
beschrijvingen, prijzen en een mogelijke tijdsplanning;
Continu afstemmen met je projectteamleden en het onderhouden van goede contacten met
leveranciers en onderaannemers;

SAMEN PLEZIER IN ONS WERK 

Wij geloven in de kracht van samen. Samen met collega’s
bereik je meer. Wij willen anderen inspireren door het
plezier waarmee we ons werk doen. Daarvoor creëren wij de
beste werkomgeving. 

VAKMANSCHAP
De kwaliteit van ons werk staat voor ons voorop. Wij werken
daarom met vakmensen. En dat zie je terug in ons werk:
vakkundig, met oog voor verbetering en vol trots. 

MINDER VERSPILING
Wij werken op een slimme, duurzame manier. We gaan
zuinig om met grondstoffen en hergebruiken materiaal. We
kopen slim in en gaan respectvol om met de tijd van een
ander

EIGENAARSCHAP
Vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid; daarvoor staat
deze kernwaarde bij ons. Vrijheid in het werk, om te leren,
proberen en innoveren. Om zelf te onderzoeken wat het best
werkt. Het vertrouwen dat onze mensen weten wat het best
is. Omdat zij expert zijn in hun vakgebied. En de
verantwoordelijkheid die iedere collega neemt om bij te
dragen aan het eigen succes én dat van collega’s en klanten.

SOLLICITEREN?
Interesse? Stuur dan je cv en motivatie naar
solliciteren@winkelstechniek.nl.  
Heb je nog inhoudelijke vragen over de vacature, dan kun je
contact opnemen met Marlien Nieuwenhuizen, zij is te
bereiken via telefoonnummer 06-10992403.

MEER INFORMATIE OVER DEZE VACATURE VIND JE OP
WWW.WINKELSTECHNIEK.NL

ONZE KERNWAARDEN

Als Calculator W ben jij één van de belangrijkste mensen in ons proces: jij bent immers
degene die de klantvraag omzet naar een technische oplossing. Je werkt zelfstandig of
samen met je collega’s toe naar een optimale en creatieve oplossing voor complexe
installatiekundige vraagstukken.  Je bent dagelijks bezig met het ontwerpen en berekenen
van werktuigbouwkundige installaties voor diverse projecten. Deze diversiteit en de grootte
van de projecten maakt de functie bij ons tot een uitdagende en afwisselende functie. Zo
werk je bijvoorbeeld aan engineeringsopdrachten voor bedrijven, ziekenhuizen en
voetbalstadions. Je houdt hierbij rekening met de wensen van de klant en aspecten als
duurzaamheid, comfort, rendement, efficiency en veiligheid.
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