
 
 

 

 

 

 

 

Calculator/Technisch commercieel adviseur 
Heusden, 38 uur p.w. 

 
 

 

VPT Versteeg breidt uit en is daarom op zoek naar een Calculator/Technisch 
Commercieel Adviseur voor ons Verkoopteam. Ben jij iemand die het leuk vindt om te 
verkopen vanuit techniek? Houd jij ervan te werken in een samensturend team en 
organisatie? Dan is deze vacature iets voor jou! 

 

Hoe ziet je dag er uit? 

• Jij bent de verbindende factor tussen klantvragen en de organisatie; 

• Jij stelt calculaties en offertes op o.b.v. bestekomschrijvingen / Programma van Eisen; 

• In overleg met de klant ben jij altijd op zoek naar de beste technische en economische 

oplossingen; 

• Samen met jouw team volg je de trends in de markt en kijk je met een vernieuwende blik op het 

productaanbod; 

• Met een technische en commerciële inslag bezoek je regelmatig klanten; 

• Samen met het planbureau neem jij de leveringsvoorwaarden en de levertijd door; 

• Jij bereidt het orderdossier voor zodat dit overgedragen kan worden naar afdeling projecten; 

• Jij ondersteunt de afdeling projecten met het meer- en minderwerk en commerciële of 

technische discussies; 

• Vanuit de samensturende organisatie ben jij, samen met het team, verantwoordelijk voor het 

commerciële resultaat; 

• Jij neemt deel aan het wekelijkse afdelingsoverleg van het verkoopteam en indien nodig ook bij 

het projecten overleg. 
 

Wat vragen we van jou? 
 

• Jij bent het aanstormend talent (HBO Junior) of jij bent een vakvolwassen technische verkoper 
(MBO+ tot HBO werk- en denkniveau). 

• Humor, vak gedrevenheid, verbindend, daadkracht, transparantie en ontwikkelend vermogen 

zijn competenties die we bij je zoeken! 
• Jij herkent je in onze kernwaarden; samen, passie, geluk duurzaam en slim. 

• In je functie ben jij: nauwgezet, heb je onderhandelingsvaardigheden en heb je een empathisch 
vermogen. 

Wat we verder belangrijk vinden in deze rol 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden om jouw collega’s te begrijpen en mee te nemen in 

het proces 

• Een organisatietalent en zelfsturend vermogen om problemen hands on aan te kunnen vliegen.



 

 

 

Wat hebben wij jou te bieden 

 

• Een uitdagende baan met een grote diversiteit aan werkzaamheden in een project gestuurde 

organisatie; 

• Een fijne werksfeer in een team met leuke collega’s; 

• Een werkgever welke streeft naar werkgeluk voor iedere VPT-er; 

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling; 

• Een mooi marktconform salaris; 

• 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen; 

• Een laptop van de zaak; 

• Een goede pensioenregeling. 

 

Over VPT Versteeg 
Wanneer je voor het eerst VPT Versteeg binnenloopt zul je al snel merken dat wij meer zijn 
dan alleen een bedrijf in metalen gevelbekleding. Wij zijn continue bezig met het 
professionaliseren van werkprocessen waarbij de mens centraal staat. Want dat vinden wij 
immers het belangrijkste. Door het samenbrengen van gedreven mensen, kennis, creativiteit 
en middelen, waarmee betrouwbare bouwoplossingen gerealiseerd worden, wordt er een 
meerwaarde gecreëerd voor bouwpartners én medewerkers. 

 
Wij willen de meest inspirerende werkomgeving bieden voor elke VPT’er, die onze passie met 
trots deelt! 

 

Ben je enthousiast geworden voor deze functie? 
Stuur dan je CV en motivatie naar Marlon Stroosnijder, personeelszaken@vptversteeg.nl 
en wie weet word jij     onze nieuwe collega. 

 

Neem voor informatie over onze organisatie een kijkje op www.vptversteeg.nl. 
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