B-E De Lier B.V. is technisch toeleverancier in de (glas)tuinbouw en behoort met haar jarenlange
ervaring tot de top van leveranciers op het gebied van water, elektro, automatisering, energie en
milieu. B-E De Lier B.V. heeft verschillende locaties in binnen- en buitenland en maakt deel uit van
de Codema Systems Group. De Codema Systems Group bestaat uit vier afzonderlijke
ondernemingen, te weten B-E De Lier B.V., Hawe Systems Europe B.V., SDF
Tuinbouwautomatisering en Wevab B.V. Al deze bedrijven zijn sterk actief in de glastuinbouw en
hebben een eigen specialiteit met als doel de klant zoveel mogelijk te ontzorgen.
Ter versterking van ons team in Kronenberg zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega voor de
functie van:

CALCULATOR WATERTECHNIEK
(40 uur per week)

Wat ga je doen:
Je maakt deel uit van een team calculatoren en vertegenwoordigers. Als calculator ben je
verantwoordelijk voor het calculeren en engineeren van watertechnische installaties voor in de tuinbouw.
Jouw profiel:
• Je bent in het bezit van minimaal een MTS opleiding
• Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, je bent zelfstandig, flexibel en
kan je goed in de klant inleven
• Goede kennis van de Duitse taal is een voordeel.
Ons aanbod:
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende en gezonde onderneming waarin
initiatief; creativiteit en flexibiliteit in hoge mate op prijs wordt gesteld.
Met een prettige werksfeer in teamverband en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zul
je je bij B-E De Lier B.V. al snel thuis voelen.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte brief of e-mail met je CV aan B-E De Lier, Simonsstraat 33A, 5976 NW
Kronenberg, t.a.v. Linda Rongen, of vacature@codemasystemsgroup.com .
Je kunt ook telefonisch contact opnemen onder 077-3999266. Voor meer informatie over het bedrijf of
deze functie kun je een kijkje nemen op onze website; www.codema.nl

