
De Thinking Steel Group uit Gilze is een op ontwikkeling gericht bedrijf. Het leidende motto is: 
Kennis en Gedrevenheid in Staal. Thinking Steel bestaat uit Willemse Staalconstructies, Willemse 
Compleetbouw en Thinking Steel International. Bij Thinking Steel werkt een enthousiast team van 
ca. 35 professionals aan het ontwerpen, produceren en realiseren van uiteenlopende staalcon-
structies tot aan complete bouwprojecten in binnen- en buitenland. 
Voor meer informatie: www.thinkingsteel.com 

Door een toename van het aantal opdrachten zoeken wij een

Calculator/werkvoorbereider

Interesse
Als je je voelt aangesproken door het bovenstaande, bel dan evt. voor meer informatie met 
Willemse Thinking Steel, Jolanda Janssen, tel. 0161 - 452471. 
Of stuur je cv met een korte begeleidende brief naar info@thinkingsteel.com.

Functie inhoud
In deze functie liggen jouw taken op de 
gebieden engineering, werkvoorbereiding, 
inkoop/planning en project(bege)leiding. 
Ook wordt je ingezet in de calculatiefase. 
Je bent de spin in het web tijdens de 
voorbereiding, alsook in de realisatiefase. 
Je verzamelt de juiste gegevens voor een 
project, je verzorgt samen met de afdeling
Inkoop de projectgebonden inkoop, je plant 

de inzet van mensen en materieel, controleert 
tekeningen, stuurt onderaannemers 
en toeleveranciers aan, bewaakt de 
projectadministratie en contracten en overlegt 
met de klanten in binnen- en buitenland. 
Tezamen met de uitvoering draag je dus zorg 
voor een zo goed mogelijk eindresultaat, zowel 
voor de klant alsook voor het bedrijf. 

Werkervaring
Voor deze afwisselende en boeiende functie 
(je werkt aan heel diverse projecten) 
zoeken wij een man of vrouw met een HBO 
opleiding Werktuigbouw of Bouwkunde (of 
door werkervaring verkregen HBO werk- en 
denkniveau),het liefst iemand die raakvlakken 
heeft met beide takken van sport. Enige 
ervaring in de staalbouw is echter wel 
wenselijk. Daarnaast ben je gestructureerd, 
flexibel, analytisch en accuraat. Je beschikt ook 
over een praktische kennis van het Engels 

omdat er veel buitenlandse opdrachtgevers 
zijn. Verder ben je gewend om te werken 
volgens het principe; afspraak is afspraak (en 
als het echt niet lukt, dan laat ik dat bijtijds 
weten). Collega’s en klanten kunnen dus op je 
bouwen. Zo wordt werken; samen-werken. 
Wij zoeken nadrukkelijk naar kandidaten die 
affiniteit hebben met staal(utiliteits)bouw.
Bij voorkeur ben je woonachtig binnen de 
driehoek Eindhoven-Den Bosch-Breda. 

Geboden 
Thinking Steel biedt je een uitdagende baan 
in een organisatie die continu in ontwikkeling 
is. Thinking Steel heeft daarbij ook een goede 
positie in het buitenland. 

Een gezonde organisatie waar jouw kwaliteiten 
en talenten worden gewaardeerd en waar je 
alle ruimte krijgt voor verdere ontwikkeling. 
Het salaris en de overige  arbeidsvoorwaarden 
zijn zonder meer goed te noemen.

Staal inspireert ons. Staal daagt ons uit! Telkens weer. Om het beste uit ons zelf te halen.  
En om alle mogelijkheden van dit fantastische, duurzame materiaal optimaal te benutten. 
Dat doen we al vanaf 1978, vol overtuiging en overgave. Met een enthousiast team 
van ca. 40 professionals werken we aan het ontwerpen, produceren en realiseren 
van uiteenlopende staalconstructies tot aan complete bouwprojecten in binnen- en 
buitenland. Zie ook www.thinkingsteel.com. 

Ben jij HBO geschoold (Bouwkunde) en heb je een aantal jaren 
werkervaring? Of heb je dit HBO werk- en denkniveau juist door je 
werkervaring verkregen? 

Wil je meebouwen aan uiteenlopende (staal)bouwprojecten vanaf de 
calculatie, engineering, werkvoorbereiding tot de project 
(bege)leiding? Behalve werken uittrekken en calculeren, stuur je 
onderaannemers en toeleveranciers aan, overleg je met klanten 
in binnen- en buitenland, kortom je gaat voor kwaliteit binnen de 
gestelde tijd! 

Zijn betrokkenheid, structuur, flexibiliteit en accuratesse 
vanzelfsprekend voor je? 

Heb je een praktische kennis van het Engels?  
(we werken met veel internationale klanten)

Woon je in de driehoek Eindhoven-Waalwijk-Roosendaal? (is een pré) 

Dan is dit dé kans om de volgende stap in je carrière te zetten; 

Wij bieden je een afwisselende baan in een gezonde organisatie die 
continu in ontwikkeling is; waar jouw kwaliteiten en talenten passend 
worden gewaardeerd, en waar je alle ruimte krijgt voor verdere 
ontwikkeling.
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