
 
Vakmanschap en kwaliteit zijn kenmerkend voor Legtenberg Installatietechniek BV. Ons bedrijf 
verzorgt complete installaties van onder meer verlichting, data- en telefoonnetwerken en ventilatie 
bij grote fabrieken, winkels en kantoorpanden. 
 
Vanwege de groei van ons bedrijf en ter uitbreiding van ons team zoeken wij per direct een  
 

Calculator / werkvoorbereider (38uur)  

Functieomschrijving 
Als calculator/werkvoorbereider ben je in jouw vakgebied van alle markten thuis. Afwisselend werk 
je aan sanitair, gas, water- en elektra installaties. Aan de hand van het contract, de bouwkundige 
tekening en andere gegevens stel jij de juiste prijs van een (bouw)project vast. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor de werktekening. Of terwijl, geen dag is hetzelfde!  
 
Wij geloven in vakmanschap en denken in mogelijkheden. Daarom zijn wij opzoek naar die 
calculator/ werkvoorbereider die overal een oplossing voor weet. Wij dagen jou uit om alle 
calculatiewerken aan te gaan en enthousiast wordt van uitdagende projecten. Daar tegenover staat 
een goed salaris en opleidingsmogelijkheden.  
 
Functie-eisen 

- Minimaal MBO Installatietechniek niveau 3, bij voorkeur richting gas en loodgieterswerk 
- Opleiding en/of werkervaring met Elektra is een pré 
- Je hebt een Vca-certificaat of je bent bereid deze te behalen 
- Je hebt kennis van softwareprogramma’s Syntess en Stabiplan 
- Je komt veel bij klanten over de vloer, dus je bent sociaalvaardig 
- Je bent een echte aanpakker en je kunt zelfstandig werken 
- Je bent woonachtig in de regio Twente 
- Je bent in het bezit van rijbewijs B 

 
Wij bieden 

- Uitdagende en afwisselende werkzaamheden 
- Een marktconform salaris 
- Opleidingsmogelijkheden 
- Uitzicht op een vast dienstverband 
- Enthousiaste en gemotiveerde collega’s 

 
 
Ben jij geïnteresseerd in deze functie en wil jij onderdeel uitmaken van ons groeiende bedrijf? Stuur 
dan je sollicitatie voorzien van een CV naar marko.edens@mazars.nl,  onder vermelding van 
‘Vacature Calculator / werkvoorbereider Legtenberg’. Mocht je meer informatie willen over deze 
vacature, neem dan contact op met Marko Edens via 06 271 829 94. Mazars biedt o.a. advies en 
ondersteuning voor organisaties m.b.t. Human Resources en Werving & Selectie.  
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