
Calculator/werkvoorbereider

Verbindingen maken. Dat is wat we al 60 jaar doen. Wij verzorgen het complete traject rond de aanleg van complexe telecominfrastructuur. Wij leveren 

meerwaarde door een betrouwbare en innovatieve businesspartner te zijn voor netwerkeigenaren binnen en buiten de telecomwereld. Maar nooit 

alleen. We werken altijd samen. En we zorgen ervoor dat de ander daardoor optimaal kan presteren. We blijven continu slimme oplossingen bedenken 

om onszelf en onze partners beter te maken. Nu, morgen en daarna!

Allinq is onderdeel van de Allinq Group en heeft haar hoofdkantoor in Nederland. Er werken circa 2.000 medewerkers voor de Allinq Group. Allinq is 

internationaal actief en heeft ook vestigingen in Duitsland, Denemarken en Tsjechië.

 

Schuuring is al sinds 1962 actief in het leggen van verbindingen. Vandaag de dag staat Schuuring, als onderdeel van de Allinq Groep, voor de installatie- 

en civieltechnische activiteiten op de Nederlandse Telecommarkt. Dit doet zij onder de volledige naam Schuuring Installatietechniek (SIT).

 

Als calculator/werkvoorbereider bij Schuuring Installatie Techniek werk je in teamverband en richt je je als specialist op de afdeling calculatie en werk-

voorbereiding van telecom apparatuur en alle aanverwante installatie- en glasvezel werkzaamheden. Je bent verantwoordelijk voor de complete 

calculatie/ werkvoorbereiding van netwerken. Je verzamelt de benodigde informatie bij klanten (indien noodzakelijk door middel van Site Survey) en 

daarnaast haal je informatie uit de netwerksystemen van de opdrachtgever. Je verzorgt het ontwerp van een netwerk maakt de voorcalculatie (werkte-

keningen, prijsstelling), voert eventueel bestellingen uit en maakt werkmappen waarmee de uitvoering wordt aangestuurd.

Naast het ontwerpen ben je ook verantwoordelijk voor een juiste kostencalculatie en bewaak je de doorlooptijden van de offertes die onder jouw ver-

antwoordelijkheid vallen.

Je beschikt over MBO/ HBO werk- en denkniveau en hebt technische affiniteit. Je kunt goed overweg met geautomatiseerde systemen en werkt accu-

raat. Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk, en je bent in het bezit van een rijbewijs. Voorkeur gaat uit naar kandidaten die 

woonachtig zijn in de omgeving van Harderwijk. Screening MIVD B is voor deze functie van toepassing. Een werkgever waar je op kunt bouwen! Onze 

medewerkers bepalen het succes van Allinq. Samen moeten we de klus klaren, onze manier van werken is daarom heel bepalend. We hebben een 

bijzondere cultuur waarin we je kansen bieden om te blijven groeien. Uitdaging om continue in beweging te blijven. Fijne collega's die je graag verder 

helpen. En een werkklimaat waarin we je stimuleren om met verbeterideeën te komen!

Verder krijg je:
 Een salaris tussen de €2.347 en €3080, gebaseerd op 38 uur, volgens de CAO Kleinmetaal en Techniek.

 25 vakantiedagen en 13 adv-dagen, bij een fulltime dienstverband.

 8% vakantiegeld.

 Reiskostenvergoeding van €0,19 per km.

 Een telefoon en laptop van de zaak.

 De mogelijkheid om hybride te werken, met een thuiswerkvergoeding van €2 per dag.

 Een goede pensioenregeling bij pensioenfonds PMT.

 Gratis spinninglessen op ons kantoor in Harderwijk.

 Mogelijkheid om jouw studerende kinderen op te geven voor Educatie4all. Jouw kinderen krijgen een maandelijkse toelage wanneer ze 

 Relevante werkervaring als engineer/werkvoorbereider.

 Een afgeronde MBO/ HBO- opleiding.

 Werkzaam geweest in de telecom is een pré.

 Kennis van elektrotechnische installaties.

 Kennis van autocad.

 VCA.

 

Solliciteren
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:

https://www.allinq.com/werken-bij/vacatures/ 

 


