
 

 

 
Vacature Sales & Calculatie binnendienst. Oftewel: mannetje van alles! 
 
Stabiel bedrijf, mooi team  
De vraag naar vloerverwarming groeit met de dag en daar springen wij al 30 jaar succesvol op in. Wij leveren 

en installeren maar liefst acht verschillende soorten vloerverwarmingssystemen, waaronder ook elektrische 
vloerverwarming en wand- plafondverwarming. Elk project start met een calculatie, systeemontwerp en 
werkvoorbereiding. Daarna vindt de uitvoering van de installatie plaats met bijbehorende projectbegeleiding.  
Wij zijn een ambitieus bedrijf die graag wil uitbreiden op een solide basis. Voor de bedrijfsontwikkeling wordt het hele 
team sterk betrokken om gezamenlijke doelen te stellen en met zijn allen aan te werken. Wil jij hier ook deel van 
uitmaken? 
 
Ben jij goed in regelen en coördineren en ben je graag de aanjager die zorgt dat alle aanvragen perfect opgepakt 
worden? Houd je van hectiek, kun je goed overzicht houden en werk je gestructureerd? Heb je daarnaast gevoel 
voor commercie én affiniteit met techniek en of de bouw? Dan is dit jouw kans! 
 
 
Wat jij gaat doen:  

• Offerteaanvragen oppakken en calculeren. De aanvragen komen zowel van particulieren als onze 
vaste opdrachtgevers als installateurs, aannemers, stoffeerders, etc.  

• Op het juiste moment leg je contact met de klant en zet je je commerciële skills in. Je geeft de klant 
advies op maat en beantwoordt alle verdere vragen. Indien nodig plan je een technische vooropname om 
de situatie op locatie te bekijken door onze adviseur.  

• Nadat je opdracht voor de uitvoering hebt gekregen, ga je over tot planning.  
• Je houdt je bezig met werkvoorbereiding en bestelt het materiaal.  
• Je bewaakt de kosten en de kwaliteit.  
• Ja factureert en houdt administratie bij. 

 
Wat wij vragen  
Als echte spin in het web kan je snel schakelen en houd je alle ballen in de lucht. Door jouw gestructureerde manier 
van werken behoud je overzicht over alle lopende aanvragen en uitgebrachte offertes. Hierdoor weet je precies wat 
je wanneer moet doen om de voortgang erin te houden. Door jou hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel 
onderneem je hierbij direct en proactief actie als zaken lijken te stagneren of vast te lopen. Je schakelt gemakkelijk 
tussen een leidende en dienende rol en voelt je in beide comfortabel.  
Voel je je hierdoor aangesproken, maar ben je bang dat je te weinige vaktechnische kennis hebt? Geen zorgen! Ons 
doel is om door intensieve begeleiding jou door te laten groeien tot zelfstandig projectleider. Waar een wil is, is 
een weg! 
 
Wat wij bieden  
Bij ons is geen dag hetzelfde. Door opleiding op maat in de praktijk zal je leren om de afwisselende werk goed te 
coördineren. Als beloning hiervoor, begin je met een marktconform salaris afhankelijk van je kennis en relevante 
werkervaring. Daarnaast heb je recht op winstdeling op basis van resultaat als zijnde een bonusregeling.  
De functie kan worden uitgevoerd tussen de 24 en 38 uur in overleg. Indien gewenst is er ook de mogelijkheid 
om mee te werken in de uitvoering. 
 
Ben jij degene die wij zoeken? Wacht niet te lang en stuur of mail je CV en motivatie naar info@thermcomfort.nl 


