
 
 

 

VACATURE CALCULATOR / PLANNER 

 

Hessels Coating is een snel groeiende onderneming op het gebied van poedercoating.  

Poedercoating is een hoogwaardige en aan strenge eisen onderworpen conservering die kleur geeft 

aan het metalen product, het beschermt tegen corrosie en is ook nog kras- en slagvast.  

 

Wij zijn per direct op zoek naar een jonge en gedreven fulltime Calculator / Planner. 
 

Functieomschrijving 

 

Als calculator ben jij de spin in het web en vervul je een allround functie. Zo houd jij je bezig met het 

calculeren van projecten en zal je ook een deel van de werkvoorbereiding op je nemen. Door je 

ervaring in de metaalsector heb je een goede product- en marktkennis en ben je in staat om 

technische tekeningen te lezen en signaleer je knelpunten die tijdens het productieproces zouden 

kunnen ontstaan. 

Je zorgt dat de orders en offertes correct worden ingevoerd in Productiemanager (softwarepakket). 

Tevens ben je verantwoordelijk voor het realiseren van een optimale inzet van de beschikbare 

productiecapaciteit en de gewenste levertijd van onze productie orders. 

Tijdens de projecten sta jij in contact met je collega’s van de afdeling productie en ben je een 

belangrijke schakel tussen de productie en onze klanten.  

Daarnaast signaleer je knelpunten in de productiecapaciteit en zet je de juiste acties uit bij de 

verantwoordelijke afdeling.  

Functie-eisen 

 

• HBO-denk en -werkniveau. 

• Goede kennis van het MS Office pakket en automatisering in algemene zin. 

• Ervaring met het lezen van tekeningen maken van kostprijsberekeningen en plannen. 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is een pre. 

• Goede communicatieve vaardigheden. 

• Goed kunnen samenwerken met collega’s, je bent spontaan en energiek. 

• Besluitvaardig en oplossingsgericht. 

• Technisch inzicht en een technische achtergrond. 

• Flexibel en geen 9 tot 5 mentaliteit. 
 
Salaris en arbeidsvoorwaarden 

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de eisen die aan deze functie 

worden gesteld en worden in goed overleg vastgesteld. 

 

Solliciteren 

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan met veel diversiteit dan komen we graag met jou in 

contact. Stuur je sollicitatie per e-mail aan administratie@hesselscoating.nl 
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