
  
 

MAC Allaeys staat sinds 1993 garant voor een krachtig staaltje metaal. Decennialang 

plaatsen we bedrijfsgebouwen voor KMO’s, ondernemers in landbouw en industrie en dit 

in verschillende toepassingen. Ook woningen behoren tot onze activiteit. Wij gaan graag 

de uitdaging aan met de nodige expertise en doordachte aanpak. 

Wij zoeken voor ons team te Sint-Niklaas een Ontwerper-Calculator. 

Taken:  

 Je start met het ontleden van een dossier en werkt een basisontwerp uit met de 

beste materiaalkeuze en constructiewijze. Je optimaliseert het plan van de 

architect. 

 Je maakt de nodige grondplannen en doorsnedes op die we intern bespreken zodat 

de verkoper dit kan voorleggen aan de klant. 

 Je maakt meetstaten op. 

 Je plaatst prijsaanvragen bij leveranciers en onderaannemers. 

 Je maakt een offerte op voor de klant. 

 Je werkt samen met de werkvoorbereider en de projectleider. 

 Bij wijzigingen stel je verrekeningen op. 

 We werken nauw samen aan elk ‘krachtig staaltje metaal’. 

 

Profiel: 

 Je hebt een hoger diploma bouwkunde. 

 Je hebt bij voorkeur ervaring met het opmaken van calculaties en offertes voor 

de (staal)bouw. 

 Je hebt een goede kennis van het Nederlands: geschreven en gesproken. 

 Je hebt technisch inzicht en kan planlezen. 

 Je werkt nauwkeurig, hebt oog voor detail en laat je niet afschrikken door 

deadlines. Je bent oplossingsgericht en draagt graag je steentje bij aan het 

binnenhalen van offertes en dus realiseren van projecten. 

 Je bent resultaatgericht. 

 

Aanbod: 

 Een KMO met korte beslissingslijnen: dynamisch en goed geleid. 

 Een bedrijf waar kwaliteit belangrijk is: we zijn EN1090 en VCA* gecertifieerd. 

 Open werksfeer en duidelijke communicatie. 

 Een competitieve verloning en aantrekkelijke secundaire voordelen zoals 

maaltijdcheques, groepsverzekering, … 

 Een file-arme omgeving. Zowel voltijds als deeltijds werken is bespreekbaar. 

 

Interesse? Kijk op www.macallaeys.be 

 

Solliciteren? Neem contact met ons op. 

griet@macallaeys.be 

tel: 03 766 71 50 

We behandelen jouw kandidatuur snel, correct en discreet. 

http://www.macallaeys.be/
mailto:griet@macallaeys.be

