Calculator machinebouw met passie voor landbouw (Dagregime - Ieper - M/V)

Spinnekop, gelegen te Ieper, is een familiaal bedrijf met ongeveer 45 medewerkers, die
binnen een kleine, dynamische, no-nonsense productieomgeving samenwerken.
Wij bouwen machines voor de groenteverwerkende industrie en de landbouw, van eerste
ontwerp tot volledige afwerking. Wij bieden steeds maatwerk voor zowel kleine als grote
projecten. Serieproductie is eerder uitzondering. Spinnekop staat garant voor service,
expertise en flexibiliteit.
Algemene info: https://www.spinnekop.be/

Functieomschrijving -jouw verantwoordelijkheden
➢ Jij bent de persoon die cijfermatig en met technisch inzicht de offertes gaat
berekenen
➢ Jij neemt orders voor standaardproducten, wisselstukken of depannages op, vertaalt
deze naar de juiste oplossing voor de klant en geeft vervolgens door naar de
werkplaats (geen eigen tekenwerk of projectleiding)
➢ Na verkoop zorg jij voor de nacalculatie en voorbereiding facturatie, dit in
samenwerking met de projectleiders en verkopers
Ook andere (technische) uitdagingen neem je er graag bij:
➢
➢
➢
➢

Je vraagt prijzen op bij leveranciers
Na overleg met de projectleiders, plaats je bestellingen bij leveranciers
Je beheert de standaard prijslijsten
Je werkt mee aan de verdere implementatie van het ERP pakket zodat we juist en
efficiënt werken
➢ … en je wordt verder ingezet volgens jouw kennis en sterktes
Profiel -jouw kwaliteiten
● Je beschikt over een master -en of bachelordiploma
● Ervaring als calculator, tekenaar, werf- of projectleider is een must
● Je werkt efficiënt, nauwkeurig en geconcentreerd. Het creëren van orde & structuur
zit volledig in jou
● Je hebt een analytisch, probleemoplossend denkvermogen
● Je staat graag in contact met klanten en leveranciers
● Kennis van Nederlands is een must, Frans en Engels zijn een plus

Aanbod - wat Spinnekop jou biedt?
We bieden een gevarieerde job in een dynamische KMO met vlakke structuur aan. Je staat
dicht bij de zaakvoerders en ontwikkelt een brede kijk op de bedrijfsvoering.
Je krijgt volop kansen om initiatieven te nemen, jezelf te ontwikkelen en jouw sterktes
verder uit te bouwen. Bij Spinnekop spreken mensen mensen, ben je geen nummer en
wordt iedere inspanning ook in realiteit gezien.
We werken in een 39-uren week, waardoor je 6 extra ADV-dagen opbouwt.
Het bedrijf is gelegen op een toplocatie binnen hartje Ieper, op een kwartiertje wandelen
van de Grote Markt. Je krijgt een vast bureau met alle toebehoren en een eigen gsm.

Waar en hoe solliciteren?
Reageer naar Yves Thiers op jobs@spinnekop.be of op 057 20 21 86.

