
 
 

 
 
 
 

Heb je passie voor complexe houtconstructies en vind je het mooi om mee te groeien in een degelijke organisatie in 
de opbouwende fase? Dan is calculator-projectbegeleider een mooie veelzijdige functie. Wij willen ons team verster-
ken met een nieuwe collega: 
 
 

calculator-projectbegeleider (M/V) 
gelijmde houtconstructies 

 
 
Dit zijn uw werkzaamheden: 
 

Dit verwachten wij van u 
 

 Je bent verantwoordelijk voor projecten vanaf 
aanvraag tot en met de oplevering. Je bewaakt 
alle lopende projecten op doorlooptijd, kwaliteit 
en kosten. Je begeleidt het hele werkvoorberei-
ding- en uitvoeringsproces. 

 Je hebt een opleiding afgerond op HBO/MBO niveau 
bouwkunde.  

 Je beheerst de Nederlandse taal en de Duitse taal 
(zowel in spreken als schrijven). 

 Je beoordeelt aanvragen, maakt calculaties en 
offertes.  

 Je hebt een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare 
productie-omgeving in de toelevering van de bouw. Je 
kent de werkwijze van architecten, constructeurs en 
bouwbedrijven. 

 Je signaleert knelpunten en zorgt voor het be-
waken en verbeteren van de huidige processen. 
Je hebt gedurende het proces regelmatig 
contact met de productie in Duitsland en de 
montageteams. 

 Je kunt goed de constructie van een gebouw door-
gronden en op basis hiervan de juiste technische keu-
zes maken. 

 
 

 Je tekent af en toe projecten in 3D.  Je hebt ervaring in calculeren, 3D tekenen (BIM) en 
projectbegeleiding. 

 Je adviseert opdrachtgevers (particulieren, ar-
chitecten, aannemers en bedrijven) over de 
verschillende technische mogelijkheden en on-
dersteunt hen met het maken van de juiste 
keuzes. 

 Je kunt gestructureerd werken en behoudt het over-
zicht. 

 Ook begeleid je de toekomstige projecten op 
locatie. 

 Je kunt uitstekend de behoefte van de klant vertalen 
naar een technische opdracht. Je bent communicatief 
sterk, doortastend en commercieel ingesteld. 

 Tot slot ben je technisch-sparringpartner voor je 
collega’s van verkoop, engineering en produc-
tie. 
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De Derix Groep heeft veel te bieden: 
Derix biedt jou een uitdagende flexibele functie (fulltime) in een financieel gezonde organisatie en een inspirerende 
werkomgeving. Werken bij Derix betekent samenwerken met enthousiaste collega's met veel ruimte voor eigen initi-
atief. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden maken het aanbod compleet. 
 
 

In ons dynamische, internationaal opererende familiebedrijf zijn er dagelijks nieuwe uitdagingen die u samen met 
een gemotiveerd team onder de knie zult krijgen. 

 

Wie zijn wij: 
 

Wij zijn een familiebedrijf en behoren tot het toonaangevende bedrijf van een groep van gelamineerde hout 
producenten. We zijn nationaal en internationaal gevestigd en hebben ongeveer 180 mensen in dienst. In Lierder-
holthuis (dichtbij Zwolle) is de Nederlandse verkoop/projectmanagement organisatie gevestigd. Onze focus ligt op 
het realiseren van complexe halconstructies gemaakt van gelamineerd hout en dragende massieve onderdelen 
gemaakt van kruislaaghout /  X-LAM. We bedienen het volledige assortiment van gelamineerde hout   en staan als 
partner klaar voor architecten, houtconstructiebedrijven en aannemers, met wie we nationale en internationale 
projecten ontwikkelen en realiseren. De gefundeerde knowhow van onze medewerkers, hun motivatie en hun 
collegiale samenwerking vormen de basis van ons succes. Derix Nederland kent een open cultuur waarin alle ruimte 
gegeven wordt voor persoonlijke ontwikkeling. Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke thema’s. Kijk voor meer 
informatie op www.derix.nl 
 
 
 
Ben je klaar om nieuwe wegen in te slaan met ons? Dan kijken we uit naar je reactie! 
W. u. J. Derix GmbH & Co. | Dam 63 | 41372 Niederkrüchten 
Verkoopkantoor NL: NL-8144 RC Lierderholthuis | Herenbrinksweg 3b 
 
Contact: 
Johan Paul Borreman | +31 6 57 93 03 94 | j.borreman@derix.de | www.derix.nl 
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