
Legrand Nederland is wereldwijd  

specialist in elektrotechnische en 

digitale infrastructuur in een gebouw. 

Legrand richt zich in Nederland met  

de A-merken Legrand en BTicino  

op de woning- en utiliteitsbouw,  

machine- en paneelbouw en industrie.  

Zowel voor energiedistributie,  

communicatienetwerken als gebouw- 

automatisering. Alle systemen zijn  

optimaal op elkaar afgestemd en  

daardoor eenvoudig, veilig en snel te 

monteren. Legrand Nederland streeft 

een leidende positie na als totaal- 

leverancier binnen de elektrotechnische  

en digitale markt.

Voor meer informatie: 

www.legrand.nl

Voor het team Tenders & Calculations zijn we op korte termijn op zoek naar  
een kandidaat voor de functie van: 

CALCULATOR 
  ENERGIEDISTRIBUTIE M/V 
      (SVI, UPS, TRAFO EN RAILKOKER)

Legrand Nederland B.V.
Postbus 54
5280 AB Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11
F +31 (0)411 68 28 95
E info@legrand.nl
I www.legrand.nl

die het maximale rendement weet te halen uit de combinatie van zijn/haar  
elektrotechnische achtergrond en affiniteit met commercie.

FUNCTIE

Binnen het team Tenders & Calculations houd jij je bezig met de volgende taken:
   Calculeren en offreren van projecten voor schakel- en verdeelinrichtingen, railkoker- en 
UPS-systemen uit het programma van Legrand.

   In samenwerking met de Manager Tenders & Calculations, Tender Manager of Salesteam 
uitzoeken van offerte-aanvragen die met behulp van partners aangeboden kunnen worden. 
Hier ben je de spil in het verkoopproces tussen onze klant, ons Salesteam en onze partners.

   Vaststellen van welke materialen en hoeveelheden benodigd zijn aan de hand van bestek, 
tekeningen en overige informatie. Beoordelen van aanvragen op technische haalbaarheid  
en indien nodig het geven van alternatieven en adviezen. 

   Samenstellen van offertes op basis van gemaakte calculaties. 
   Opvragen van montageprijzen bij partners. 
   Administratief beheren van het offertedossier in Salesforce en Sharepoint.
   Kansen signaleren voor de X-selling.

PROFIEL

   Elektrotechnische opleiding op Mbo/Hbo-niveau met commerciële affiniteit.
   Technische kennis van SVI/UPS/Trafo/Railkoker is een sterke pre. 
   Ervaring met softwaretoepassingen als Office365 en Salesforce.
   Je bent een techneut met een operationele instelling en beschikt over een sterke  
commerciële feeling.

   Je bent in staat zelfstandig en accuraat te werken. 
   Je fungeert gemakkelijk in een team en hebt een flexibele werkinstelling en kunt  
onder druk werken. 

   Je bent proactief en ondernemend.

SOLLICITATIE EN INFORMATIE:

Als jij je herkent in dit profiel, nodigen wij jou graag uit binnen 14 dagen jou sollicitatie te 
 sturen naar Legrand Nederland,  t.a.v.  mevrouw E. Hussaarts, HR Manager, Postbus 54,  
5280 AB Boxtel of per e-mail: eva.hussaarts@legrand.nl. 
Voor meer informatie omtrent deze vacature kun je contact opnemen met de heer Ron Wolff, 
Manager Tenders & Calculations, via tel. 0411-653209.


