Wij zoeken een (M/V)

					MEDEWERKER

OFFERTEDIENST
Waarom jij eruit springt:
 Je houdt van cijfers en gestructureerd werken.
 Basiskennis van Autocad is een pluspunt.
 Een passie kan je niet pauzeren, buiten de vaste werkuren de puntjes op
de i zetten zie je niet als een bekommernis.
 Je bent resultaatgericht.

Qubo is een gepassioneerd familiebedrijf
en sterk team in Hamme. We werken en
bouwen in samenhang met onze visie:
met een vurige passie voor bouwen,
uitgesproken zin voor kwaliteit en goesting
om erin te vliegen.
Ben jij net als ons gepassioneerd door
architectuur, bouw en vakmanschap? Ben
je dynamisch, heb je zin voor initiatief en
is zelfstandig werken voor jou een zegen?
Dan ben jij de enthousiaste medewerker
offertedienst (m/v) die we zoeken!

 Je werkt graag in team met onze architecten en onze commercieel
medewerkers.
Wat jij als medewerker offertedienst bij ons kan verwezenlijken:
 Je bent verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering en de correctheid
van ramingen en offertes.
 Naast het zuivere rekenwerk behoort het opstellen van het bestek, het
uitwerken van variante uitvoeringen, het voorstellen van optimalisaties
aan het plan en de creatieve voorstelling van het geheel tot jouw taak.
 Jouw voorstelling bepaalt mee of de verkoper de opdracht in de wacht
sleept.
 Je verzorgt in een beurtrol het onthaal (telefoon en ontvangst bezoekers).
 Uiteraard bent u niet te beroerd om af en toe het spreekwoordelijke
handje toe te steken
Wat we jou te bieden hebben:
QUBO is een gezond en groeiend familiebedrijf met een uitstekende
reputatie in de particuliere woningbouw. Onze ambitie weerspiegelt zich
ook in onze nieuwe bedrijfsgebouwen. U krijgt een degelijke opleiding. Wij
bieden u een full-time job in een jong en enthousiast team en een degelijke
professionele omkadering. Meer informatie over Qubo en onze referenties
vindt u op www.qubo.be.

Ben je klaar voor het volgend project?

Stuur jouw cv en motivatiebrief naar Qubo NV, t.a.v. Bart De Malsche via bart@qubo.be of
Zwaarveld 69, 9220 Hamme. Voor meer info: www.qubo.be / 052 499 591 / 0477 422 943

