Calculator
De rol
Als Calculator ben je verantwoordelijk voor het opstellen van ramingen, kostprijs-, offerte- en
besliscalculaties op het gebied van onderhoud, modificatie, reparatie, working parties en crash
repair inzake civiele/ militaire vliegtuigen, teneinde opdrachten tegen aanvaardbare prijzen te
verwerven. Je begroot zelfstandig omvangrijke opdrachten en kan complexe samenhangen
doorgronden in een offerteaanvraag om tot een vernatoorde kostenprijscalculatie te komen.
Hierbij heb je te maken met verschillende vliegtuigtypen waarbij het nodig is dat je technische,
logistieke en financiele risico’s kunt analyseren.
Daarnaast kan je uitgangspunten formuleren bij de kostprijscalculatie, om een helder en
betrouwbaar beeld te geven van de verkregen (financiele) getalwaarde. Ook ondersteun je
commerciele onderhandelingen en dient de invloed van jouw voorstellen tot wijziging van de te
leveren prestatie.
Je rapporteert in deze rol hiërarchisch en operationeel aan de Teamleader Operations Support
Kerntaken en uitdagingen
• Het aan de hand van de (vermoedelijke) inhoud het werkpakket, uitgangspunten en eisen van
de klant dan wel Sales inleven in de opdrachten c.q. projecten, teneinde vanuit een zo
compleet mogelijk beeld juiste kostprijscalculaties te kunnen opstellen en adviezen te
verstrekken. In het geval van ontbrekende informatie zelf actie ondernemen richting
betrokken instanties;
• Het verzamelen van alle benodigde informatie t.b.v. de kostprijscalculaties en er voor zorgen
dat de betrokken afdelingen, op tijd, alle van belang zijnde informatie t.b.v. ter beschikking
stellen;
• Het begroten van alle voor de projecten benodigde materialen, middelen, arbeid,
voorzieningen, diensten en overige directe orderkosten aan de hand van normen, richtlijnen
en vaktechnisch inzicht en ervaringsgegevens;
• Het formuleren van uitgangspunten en randvoorwaarden die van belang zijn voor een goede
financieel verantwoorde uitvoering van een project;
• Het presenteren en beargumenteren van kostencalculaties aan het verantwoordelijk
management en Sales, en waar nodig /gewenst ondersteunen van de onderhandelingen met
potentiële opdrachtgevers;
• Het t.a.v. projecten begroten van meer- en minder werk;
• Het ontwikkelen van normen en kengetallen als hulpmiddel bij het opstellen van kostprijscalculaties;
• Het deelnemen aan overleg c.q. het organiseren van overleg, alsmede het onderhouden van
contacten met alle betrokken afdelingen, klantenvertegenwoordigers en subcontractors in
het kader van een goede afstemming en opstelling van kostprijscalculaties c.q. meer- en
minderwerk;
• Het verder professionaliseren en digitaliseren van het aanbiedingsproces.

• Verantwoordelijkheden
• Het aansturen van alle betrokken afdelingen en het coördineren en bewaken van de
activiteiten voor het verkrijgen van alle benodigde informatie t.b.v. kostprijscalculatie;
• Het op de afgesproken tijd opleveren van kostprijscalculaties;
• Het formuleren van de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan voor een goede
uitvoering van het project;
• Het vaktechnisch ondersteunen van de commerciële onderhandelingen;
• Het opbouwen en onderhouden van kengetallen ten diensten van kostprijscalculaties.
Resultaatgebieden
• Tijdige oplevering van de kostprijscalculaties, inclusief bruikbare randvoorwaarden;
• Aanwezigheid van een bruikbare database van kengetallen ten diensten van
kostprijscalculaties.
Wat bieden wij?
• Competitief salaris o.b.v. de ervaring en kennis die je met je meebrengt;
• Goede secundaire voorwaarden met 29 vakantiedagen en 13 ATV-dagen;
• Vrijheid en vertrouwen in jouw werk;
• Voldoende ruimte voor zelfontwikkeling.
Wat neem jij mee?
• HBO+ (Bedrijfskundig/Financieel/Commercieel/Informatisering);
• Kennis van EASA Part 145 regelgeving;
• Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift;
• Gedegen kennis van de vliegtuigtypen die door de AMRO hetzij in huis dan wel op locatie
worden behandeld;
• Gedegen kennis van- en ervaring met reparatie – en revisiemethoden van de verschillende
vliegtuigtypen;
• Goede communicatieve vaardigheden.
Interesse
Ben je enthousiast over deze uitdaging? Dan spreken wij jou graag! Stuur je CV naar Didier
Soesman didier.soesman@fokkerservices.com. Voor vragen over de vacature of
sollicitatieprocedure kan je contact opnemen op het nummer: +31 (6) 51878728

