
 

 

 

Momenteel zoeken wij een enthousiaste calculator (m/v). Hieronder vindt u meer info omtrent deze 
openstaande vacature. Mail ons uw sollicitatie of bel ons op 09/381.66.00; u vraagt best naar Kristof 
Torck. 
 
Vacature calculator (m/v) 
Torck Exterieur is een familiebedrijf met meer dan 50 jaar ervaring, 40 werknemers en een jong, 
dynamisch management team. Als Renson ambassador, Weinor Top Partner en exclusief verdeler 
van Hörmann in de regio, staan wij voor kwaliteit, service en professionalisme. 
Wij zoeken een gedreven collega om ons team te versterken. 
 
Functieomschrijving 
In deze functie heb je zowel technische als commerciële verantwoordelijkheden.  
Je analyseert de prijsaanvraag, meetstaat en plannen van de klanten, begrijpt de technische 
behoeftes goed en je beantwoordt hun vraag met een offerte op maat. 
Je overlegt met onze leveranciers en zoekt naar passende oplossingen en producten. 
Je gaat in gesprek met de architect of bouwheer en stelt proactief alternatieven voor. 
Je overlegt met onze monteurs om zo de correcte inschattingen en technisch onderbouwde voorstellen te 
kunnen maken.  
Je beantwoord de vragen van bouwheer en architect.  
Je werkt in teamverband met onze sales-afdeling. 
Je probeert de calculaties en offertes optimaler en efficiënter te laten verlopen.  
 
Profiel 
Master opleiding bouwkunde/buitenschrijnwerk/assistent architect of opleiding gelijkgesteld door 
ervaring in bouw/buitenschrijnwerk.  
Je bent bedreven in het lezen van plannen en het professioneel communiceren met de klanten.  
Je hebt notie in bevestigingstechnieken in de bouw. 
Je voelt zich goed in zowel een B2B als een B2C omgeving. 
Je hebt een uitstekende kennis van Nederlands / basis Frans. 
Je bent administratief sterk en werkt vlot met Excel. 
Je bent flexibel, klantgericht en stressbestendig. 
Je hebt oog voor esthetiek en details en streeft naar een zo goed mogelijke oplossing. 
Je bent een teamplayer. 

Aanbod 
Wij bieden :  
Prettige en informele werksfeer in een enthousiast team binnen een familiebedrijf. 
Uitstekende arbeidsvoorwaarden. 
 
 
 
Torck Exterieur  
E3laan 60 - 9800 Deinze 
Tel 09 381 66 00 
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