
Wil jij dagelijks werken aan uitdagende projecten bij een groeiende organisatie in een dynamische branche? 
Dan maken we graag kennis met jou!

Functie
Als calculator ben je verantwoordelijk over het voortraject en calculeer je zowel eenvoudige als complexe  
installaties in de particuliere en utiliteitssector. Je werkzaamheden bestaan uit het opstellen en uitwerken 
van calculaties en aan de hand hiervan breng je een offerte uit. Je vraagt offertes aan bij toeleveranciers en 
controleert deze op compleetheid. Je vertaalt de klantvraag en/of vraag van de projectleiding in een offerte, 
waarbij je oog hebt voor de technische aspecten, energiebesparende maatregelen en richt jij je op details. 
Je werkt nauw samen met de tekenaar, werkvoorbereiding, projectleiding en bent gewent zelfstandig te 
werken.

Functie-eisen
• MBO-niveau 4 opleiding in elektrotechnische 

en/of werktuigbouwkundige richting; 
• Relevante ervaring in een soortgelijke functie;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Kennis en ervaring met syntess is een pré;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Gemotiveerde, flexibele, collegiale en  

klantgerichte instelling;
• Kennis van recente ontwikkelingen in de 

branche.

Ben je enthousiast over de bovenstaande vacature? 
Stuur dan een motivatie en CV, bij voorkeur per e-mail, naar Rik Schuurman (afdeling 
personeelszaken) Gegevens: r.schuurman@morrenhof-jansen.nl of per post naar 
Morrenhof-Jansen installatiebedrijven, t.a.v. Rik Schuurman, De Vesting 34, 7722 GA in  
Dalfsen. Voor vragen over de vacature kunt u ook bellen naar 088 2549017, Rik Schuurman.

Morrenhof-Jansen installatiebedrijven
Morrenhof-Jansen installatiebedrijven is een dynamische onderneming gespecialiseerd in technische  
installatietechniek. Met een drietal vestigingen en 170 medewerkers hebben we dekkend werkgebied in 
Oost-Nederland en zijn we altijd bij onze klanten in de buurt. We beschikken over een uitgebreid  
productportfolio voor zowel particuliere en zakelijke klant. Zo hebben wij onder andere de kennis en  
expertise in huis voor het aanleggen en installeren van CV installaties, beveiligings- en brandmeldsystemen, 
duurzame energie, datanetwerken, sanitair en leidingwerk.

Wat bieden wij jou?
• Marktconform salaris;
• Fulltime dienstverband;
• Een aanstelling met uitzicht op een vast 

contract;
• Een uitdagende en afwisselende baan binnen 

een groeiende organisatie;
• Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen 

en cursussen.


