De Beco Group is in Nederland
en internationaal actief met de
volgende productgroepen:
• Transport: agro- en grondverzetkipwagens • Attachments: uitrusting voor
graafmachines en wielladers • Kraanmodificaties: longfronts, sloopgieken en
onderwagens • Grijperequipment: overslag- en dredging grijpers • Special
Constructions: makelaars, gangways • Buiscar: haven- en industrie trailers
Voor de afdeling Buiscar zoeken wij:

Calculator/Werkvoorbereider wtb
De functie:
Als calculator ben jij betrokken bij de offertefase m.b.t. aanvragen en
tenders van onze afnemers inzake haventrailers, industrietrailers en specials. Je
maakt kostprijs calculaties en stelt offertes op. Je hebt ervaring met het vaststellen
van de materiaalcomponent uit de ter hand gestelde tekeningen en beschrijvingen
van afnemers. Voorts inzicht betreffende het vaststellen van de benodigde
productie uren, welke bij eventuele opdracht weer een leidraad vormen voor de
planning. Je bent verder betrokken bij de verdere werkvoorbereiding. Er wordt o.a.
gewerkt met het ERP systeem Isah. Je werkt nauw samen met de diverse
afdelingen binnen ons bedrijf en bent hierdoor een belangrijke schakel in het
projectteam. Je bent een collega die zowel in teamverband als zelfstandig de
gevraagde werkzaamheden kan uitvoeren.
Ben jij degene die wij zoeken?
Je hebt HBO werk- en denkniveau met relevante werkervaring.
Je bent sterk met cijfers, werkt analytisch en zorgvuldig en hebt goede beheersing
van de nederlandse en engelse taal. Kennis van de trailerbranche in het algemeen
is een pré!
Wij bieden je:
Een fulltime functie, werkend onder de CAO van metaal en techniek.
Een passend salaris, afgestemd op jouw ervaring, goede arbeidsvoorwaarden en
een prettig werkklimaat in een team van gemotiveerde collega’s.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur ons dan per omgaande je sollicitatie
t.a.v. Lyda de Groot. Meer informatie over
de Beco Group en onze vacatures kun je
vinden op: www.beco-group.com.
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