
 

Calculator vloerverwarming 
(Genk) 

Als Calculator word je verantwoordelijk voor de opmaak offertes en legplannen 
vloerverwarming bij RBM Benelux gevestigd te Genk, een internationale speler en 
marktleider in de sector van verwarmingsinstallaties en sanitair. 

Jouw func)e 

• Je bestudeert en analyseert de offerteaanvragen, lastenboeken, meetstaten, …
• Je bent de spilfiguur in de voorbereidingsfase van het project, je verzamelt alle info 

voor het opmaken van een offerte of legplan.
• Je bezorgt aan het tekenbureel alle info voor het ontwerpen van een legplan, waar je 

communiceert in het Frans of Engels.
• Je verleent technisch advies aan klanten, waar nodig.

Jouw profiel 

• Je hebt een achtergrond in elektromechanica, energietechnologie of klimatisatie, of je 
staat gelijkwaardig aan enkele jaren ervaring in de sector.

• Je bent punctueel, technisch en administratief sterk en een teamspeler met een 
hands-on mentaliteit.

• Je hebt een goede informatica kennis (MS Office,...). Ervaring met CAD is een 
pluspunt.

• Klantgerichtheid is één van jouw stokpaardjes en je streeft hier dan ook naar.
• Goed ruimtelijk inzicht en inschattingsvermogen.

Ons aanbod 

• Een jong en dynamisch team van enthousiaste medewerkers, op wie je steeds kan 
rekenen en die een zeer goede band ontwikkeld hebben door regelmatige 
teamactiviteiten.

• Hoogstaande kwaliteit en zeer sterke voorbereiding zijn onze absolute sterkte. 
• Een positief gestimuleerde omgeving waarin zelfstandigheid en flexibiliteit 

gemotiveerd worden.
• We kunnen je alle vertrouwen geven zodat je mee de kans krijgt om een bedrijf dat 

volop in ontwikkeling is, mee uit te bouwen. De functie biedt je de nodige vrijheid en 
geeft je afdoende ruimte voor zelfstandigheid.

• Een kleinere omgeving, waardoor je werkelijk je stempel kan drukken. Je maakt 
echter deel uit van de grotere, stabiele internationale groep.



• Je kan rekenen op een marktconform loon inclusief extra legale voordelen, zoals 
maaltijdcheques, ecocheques, 6 ADV dagen…

Bedrijf 

RBM werd opgericht door de familie Bossini in 1953 in Lumezzane, in de Italiaanse 
provincie Brescia. 
Het bedrijf heeft 4 fabrieken in de provincie Brescia (2 voor de productie van messing 
componenten en 2 voor de verwerking van kunststoffen), verschillende filialen in 
Europa (waaronder in Genk) en wereldwijd. Om de hoogste kwaliteit op de markt te 
kunnen bieden, ontwikkelt RBM al zijn producten zelf. Van de matrijzen, ontworpen 
door eigen technici, tot customer care, met de technische ondersteuning van een 
deskundig team van professionals. 
Door onze hoge flexibiliteit en de continue technologische vernieuwing en bijscholing 
zijn we in staat om de totale controle te behouden over het volledige productieproces. 
Deze passie voor innovatie blijkt uit de volledige automatisering van onze productie, 
waardoor we een hoge kwaliteit kunnen leveren en onze productiecapaciteit 
verhogen.  
In de voorbije jaren heeft RBM zijn aanbod aanzienlijk uitgebreid door de ontwikkeling 
van nieuwe productgamma's die perfect op elkaar afgestemd zijn.

Is deze func)e echt iets voor jou?  
Solliciteer met jouw cv en motivatiebrief naar: a.thijs@rbm.be

Bezoek onze website www.rbm-benelux.be en volg ons ook via LinkedIn, Facebook en 
Instagram.


