
 

 

Als Duits familiebedrijf met circa 180 medewerkers behoren wij tot de top 
van producenten in gelamineerd hout, waarbij het zwaartepunt ligt op 
complexe en grootschalige houtbouwprojecten. Samen met sterke partners 
uit de houtindustrie realiseren wij nationale en internationale projecten. 
Onze productiebedrijven bevinden zich in Niederkrüchten (grensstreek bij 
Venlo) en Westerkappeln (circa 30 minuten vanaf Oldenzaal). Voor meer 
informatie zie ook www.derix.nl  
 

 
Voor versterking van onze Nederlandse vestiging in Lierderholthuis (dichtbij Zwolle) zijn wij dringend op zoek 

naar een: 

Calculator / verkoper 

(binnendienst) (m/v) 
in constructieve houtbouw  

(fulltime) 

Uw taken / verantwoordelijkheden:  

 U ondersteunt het verkoopteam bij de verkoop van interessante en gevarieerde projecten 
 U berekent zelf de kostprijscalculatie en stelt een klantspecifieke offerte op met als doel 

kwalitatief goede omzet te genereren 

 Deze klantegerichte offertes worden door u opgevolgd 
 U gaat op zoek naar nieuwe klanten en ondersteunt bij het behouden van de bestaande klanten  

 U breidt het bestaande netwerk van constructeurs en architecten verder uit door  planmatig 
aquisities 

 U werkt nauw samen met de afdeling productie, voorbereiding en constructeurs 

 U ondersteunt bij het verder verwerken en managen van opdrachten waaronder ook afstemming met 

onderaannemers en leveranciers  

 

Uw profiel:   

 HTS bouwkunde 
 Relevante werkervaring in soortgelijke functie 

 Kennis van prefabricage en houtbouw 

 Het kunnen beoordelen en opstellen van ACAD tekeningen is een must! 
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

 U spreekt goed de Duitse taal 
 Goede gebruikerskennis van MS Exel, naast MS Word en Outlook 

 Belangrijkste competenties: harde werker, klantgericht kunnen denken en handelen, kritisch zijn, 

creatief, zelfstandig en stressbestendig  
 Woonachtig in de directe omgeving van Zwolle 

 

Wij bieden u interessante en gevarieerde taken in een prettige en familiaire werkomgeving binnen een 

financieel gezonde onderneming.  

 

Solliciteren: Indien u geïnteresseerd bent in de omschreven taken en activiteiten en u heeft het passende 

profiel, dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet. Stuur uw brief met motivatie en CV voor 18-01-2016 naar: 

 

Derix Gelijmde Houtconstructies,  ter attentie van de heer J.P. Borreman 

Herenbrinksweg 3B 

8144 RC LIERDERHOLTHUIS 

Tel.: +31/ 572 / 366 280 

Mob: +31 6 / 57 93 03 94 

j.borreman@derix.nl 

www.derix.nl 

 
 


