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SOLID INTERNATIONAL NV ZOEKT 
 
 

Calculatie -  bediende – PROJECTEN 
 

VOOR VERDERE GROEI VAN ONZE ONDERNEMING 
 
 
Solid International is importeur en groothandel van binnendeuren.  Wij zijn 3e generatie in de 
houtsector en uitgegroeid tot een gerespecteerd speler in de houtindustrie. 
Naast het assortiment voor B2B leveren wij ook aan de professioneel verkoper en installateur. 
Ter ondersteuning van deze laatste zijn wij op zoek naar een technisch bediende calculatie. 
 
 
JE PROFIEL 

• Je beschikt over hogere (technische) opleiding bij voorkeur Interieur of Assistent-Architect 
en hebt affiniteit met de bouwsector. 

• Je kan zelfstandig aan de slag gaan met je dossier en levert een afgewerkte offerte af met 
meerwaarde voor de klant. 

• Je kan goed planlezen, een meetstaat controleren en bekijkt een dossier met een kritische 
blik.  Daarnaast kan je zelf een detail in autocad uittekenen. 

• Je bent rekenkundig en werkt heel graag met cijfers, je werkt snel, nauwkeurig en 
geordend. 

• Je bent communicatief en zorgt ervoor dat je over alle informatie beschikt, veelvuldig 
contact met architect of aannemer kan. 

• Je hebt een goede kennis van de courante Office-pakketten, in het bijzonder van Excel. 
 
In deze functie sta je in voor de integrale kostprijsberekening van een project binnenafwerking 
(voor zowel aanbestedingsdossiers als privé-klanten).  Je hebt een kritische kijk op de plannen, 
het lastenboek en de meetstaat en zodat je zelf actief varianten kan voorstellen en een 
meerwaarde kan creëren voor de klant (architect/aannemer enz.).  Je rapporteert aan de BU 
Manager en denkt probleemoplossend mee.  
 
ONS AANBOD 

• Je komt terecht in een gedreven onderneming met een familiaal karakter en open 
bedrijfscultuur. Wij bieden je een afwisselende job binnen een dynamische omgeving in 
volle groei. 

• We geloven sterk in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door opleidingen ed. 
• Een interessant verloningspakket gekoppeld en afgestemd op jouw ervaring en prestaties. 
• Vast contract van onbepaalde duur. 

 
 
WAAR EN HOE SOLLICITEREN? 
 
Solliciteren met CV en motivatiebrief via e-mail: bo@solidintl.com 
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