
Vacature : Werfvoorbereider calculator  – VAN DEN RIJSE NV – Erpe-Mere 

 

Van Den Rijse NV is als afwerkingsbedrijf al meer dan 60 jaar actief in houten binnen-, 
buitenschrijnwerk en vast meubilair.  

Wij leveren kwalitatief en duurzaam maatwerk in de professionele en utiliteitsmarkt zoals zorgsector, 
scholen, banken, kantoren, zo plaatsen wij o.a. het massieven houten binnen- en buitenschrijnwerk bij 
de renovatie van het oude gerechtsgebouw in Antwerpen, zijn wij de leverancier van de (gebogen) 
buitenramen van het ziekenhuis AZ Zeno in Knokke,  werkten wij mee aan de beurssite in Brugge en 
recent het nieuwe hoofdkantoor van Agristo.  

We zijn een uiterst stabiel familiebedrijf met een uitstekende reputatie en sterke referenties op de 
markt. Als team zijn we fier op het werk dat we opleveren. Momenteel hebben wij een 40-tal 
medewerkers in dienst. 

Functieomschrijving : 

- Je werkt onder leiding van de projectleider uitvoeringsdetails en technische fiches uit 
- Je maakt in samenwerking met de projectleider het buiten-, binnenschrijnwerk en vast 

meubilair klaar voor productie via een bedrijfsgebonden softwarepakketten  
- Je voert kostprijsberekeningen uit in het kader van offertes en aanbestedingsdossiers 
- Je verdiept je in lastenboeken, plannen en meetstaten, vraagt de nodige prijzen aan bij de 

diverse leveranciers en controleert deze op conformiteit met de lastenboeken 
- Je maakt deel uit van team dat instaat voor offerteaanvragen, calculatie, werkvoorbereiding 

en staat in nauw contact met de medewerkers van het atelier voor de verschillende stappen 
in het productieproces.  

- Kwaliteit, ethiek en duurzaamheid draag je hoog in het vaandel 

Profiel : 

- Je beschikt over een opleiding in een bouwtechnische richting 
- Kennis van Autocad is een must 
- Je kan zelfstandig werken en voelt je goed in een team 
- Je bent cijfermatig ingesteld en hebt een sterk analytisch denkvermogen 
- Je geeft blijk van goede organisatorische capaciteiten en gaat planmatig, accuraat en 

punctueel te werk 
- Je hebt zin voor verantwoordelijkheid 

Aanbod : 

- Contract onbepaalde duur 
- Een gevarieerde functie 
- Een competitief salarispakket afgestemd op je kennis en kunde (maaltijdcheques, groeps- en 

hospitalisatieverzekering) 
- Werkzekerheid in een gemakkelijk bereikbare en moderne werkomgeving  

Interesse ?  

Stuur je CV en korte motivatie naar Carolien Van Rossen (053/82 53 13 - www.vandenrijse.be) op 
volgend emailadres carolien@vandenrijse.be . Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld. 


