
 
 

Wij zoeken een energieke calculator verdeelsystemen elektrotechniek 
(fulltime, Apeldoorn)  
 

Geyer Nederland B.V. in het kort: 
 
Ons bedrijf is gevestigd in Apeldoorn, op het Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord, dichtbij de snelweg A50. 
Geyer Nederland is al sinds 1990 een vooraanstaand specialist op het gebied van verdelertechniek. 
 
Wij produceren in opdracht van onze klanten diverse verdeelsystemen. Dat varieert van grotere 
verdeelsystemen tot 5000 Ampère voor industrie en utiliteit tot kleinere installaties voor kantoorpanden 
of voor bewoning bestemde gebouwen. Ook voor de energiedistributie in de recreatiebranche zijn wij 
de juiste partij.  

Daarnaast leveren wij lege buitenopstellingskasten en losse componenten.       

Wij begeleiden onze klanten bij het maken van de beste keuzes om binnen de geldende norm tot de 
beste oplossing te komen voor de energiedistributie in elektrotechnische installaties.      

Wij zijn een onderneming waarbij het werken als team zeer belangrijk is. De communicatielijnen 
binnen het bedrijf houden we graag zo kort mogelijk. Daarbij kijken wij voortdurend met onze 
medewerkers en klanten naar de ontwikkelingen in de markt.                                                                 

De kernwoorden die bij ons bedrijf passen zijn: persoonlijk contact met de opdrachtgever, brede 
kennis en ervaring, veelzijdigheid, onafhankelijkheid, flexibiliteit, snelheid, maatwerk en 
leveringszekerheid. 

                                                                                                                                                                   
Wij zijn op zoek naar een calculator die onze calculatie-afdeling kan versterken.                                                                                                                                                                      

Functie: 

• Als calculator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van de aanvragen van 
onze klanten. Je onderhoudt de contacten met onze opdrachtgevers, je bespreekt de inhoud 
van een aanvraag en geeft een zo goed mogelijk advies. Volgens de gemaakte planning 
behandel je de diverse aanvragen op een snelle en accurate manier. Je maakt ontwerpen met 
een op CAD gebaseerd tekenpakket en voert daarna alle benodigde componenten in in het 
calculatieprogramma. De klanten en je collega’s van de afdeling calculatie zijn jouw 
belangrijkste gesprekspartners. Je houdt daarnaast de ontwikkelingen bij op jouw vakgebied 
en je houdt steeds de gezamenlijk gestelde doelstellingen voor de organisatie als prioriteit.  
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Wat verwachten we van jou: 

• Je hebt een MTS+ Elektrotechniek opleiding afgerond  

• Je bent in staat om zelfstandig, accuraat en efficiënt te werken en stuurt op resultaat 

• Je vindt oplossingen voor de vragen die onze klanten bij je neerleggen 

• Je bent bekend met tekenprogramma’s zoals Autocad en/of Autosketch 

• Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Wanneer je kennis hebt van de Duitse taal, Microsoft Dynamics NAV en verdeelsystemen is 
dat een pré 

• Je woont in de omgeving van Apeldoorn 

Geyer Nederland B.V. biedt jou: 

• Een fijne werkomgeving waarin je samenwerkt met gedreven en gezellige collega’s 

• Een goed salaris conform de CAO Metaal & Techniek 

• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling  

• Een goede pensioenregeling 

• Opleidingsmogelijkheden 

• 25 vakantiedagen 

• 13 ATV-dagen volgens de bedrijfsovereenkomst. 

• 8% vakantiegeld en een winstuitkering (indien het bedrijfsresultaat het toelaat) 

Laat het ons weten!  

Ben je ervan overtuigd dat jij dé uitgelezen persoon bent om invulling te geven aan deze functie? En 
ben je klaar voor de uitdaging die deze vacature met zich meebrengt? Laat het ons weten en 
solliciteer nu door je motivatiebrief en CV te sturen naar sollicitatie@geyer.nl   

Afdelingsleider: dhr. L. Kars  (laurens@geyer.nl, 055-5998203). Laurens beantwoordt graag de vragen 
die je hebt over deze vacante functie.                                                                                                  

Personeelszaken: mevr. J. van der Zouw (jacintha@geyer.nl, 055-5998211)    
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