
Bij de Schindler Group zorgen wij ervoor dat één miljard mensen per dag via liften en roltrappen op hun bestemming komen. Hier zorgen onze 
65.000 medewerkers al 145 jaar lang met veel plezier voor.  Met een netwerk van meer dan 1000 � lialen verspreid over alle continenten ontwikkelt, 
produceert en installeert Schindler mobiliteitsoplossingen, waaronder liften, roltrappen, rolpaden en aanverwante services.

Plan jij graag zelfstandig jouw dag in? Ben jij toe aan een nieuwe stap? Heb jij a�  niteit met de liften branche en wil jij jouw steentje bijdragen aan 
de mobiliteitsoplossingen van deze wereld? Lees dan snel verder! 

Calculator
Ben jij een ster in het uitvoeren van calculaties? Heb jij een voorliefde voor liften? Ben jij daarnaast op zoek naar jouw volgende 
uitdaging? Kom dan snel een keer langs bij Schindler! 

In deze leuke rol ben jij de draaiende motor op de calculatie afdeling. Jij bent verantwoordelijk voor het zelfstandig calculeren van projecten en 
o� ertes voor reparatieklussen aan liften.  Hierbij neem jij, onder andere, de benodigde materialen en manuren mee in jouw calculatie. Samen met 
jouw team zorg jij voor de juiste technische oplossingen en o� ertes om opdrachten binnen te halen bij klanten. Je komt als calculator terecht in 
een dynamische omgeving waar veel ruimte is voor eigen initiatief en creativiteit. 

Jouw werkzaamheden bestaan uit:
• Het maken van technische calculaties en o� ertes;
• Het inschrijven op clusters (het calculeren van de prijzen om zo de opdracht binnen te halen);
• Het calculeren van de marge van een project;
• Het ondersteunen van de serviceleaders;
• Het adviseren van de serviceleaders;
• Het voorbereidend werk voor bestellingen van benodigde materialen;
• De werkvoorbereiding van grotere projecten.

Jouw pro� el:
• Je beschikt over een MBO (LTS-) of HBO (LTS-) diploma in werktuigbouwkundige of technische richting;
• Je bent in het bezit van een VCA, of bereid deze te halen; 
• Je hebt toonaangevende ervaring in de technische sector;
• Lifttechnische ervaring, met name in de buitendienst, is een pré; 
• Basis kennis van de wettelijke regels en voorschriften in verband met kwaliteit en veiligheid (ISO, Arbo, NEN-normen)
• Je bent pragmatisch en houdt van aanpakken;
• Je bent nauwkeurig in jouw werk. 

Wat bieden wij?
• Een uitdagende functie met veel vrijheid om jouw projecten uit te voeren;
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden, incl. 13de maand;
• Royaal verlof: 27 vakantiedagen en 13 adv dagen;
• Een optimale werk-privé balans;
• Prettige collega’s die altijd voor je klaar staan.

Solliciteren.
Indien je geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan je C.V. met motivatie naar: jobs.nl@schindler.com.


