
 

 

CALCULATOR ELEKTROTECHNIEK - INDUSTRIE 

Ben jij een gepassioneerde technicus? Wil je werken in een omgeving, waar je bezig bent met 
uiteenlopende technische vraagstukken en wil jij onderdeel uitmaken van het B&B-team? 

Dan heb je jouw uitdaging en mogelijk je nieuwe baan nu gevonden! 
 

 

Wordt jij mijn collega? 
Ben jij een calculator met ervaring in 
industriële installaties en systemen, wil je 
werken in een gemotiveerd team en kom je 
ons team versterken met enthousiasme, 
kennis en ervaring. 
Stuur dan een e-mail met jouw CV naar 
solliciteren@bosma-bronkhorst.nl 
Wil je meer weten?  
Vraag naar Luc Bronkhorst  T: 075 653 1500  
Als je niet volledig voldoet aan de gevraagde eisen of 
competenties kan je ook solliciteren. In overleg bepalen 
we hoe je op het gewenste niveau kunt komen. 

  

Wij bieden je: 

• Een afwisselende en dynamische fulltime baan met 
verantwoordelijkheid, uitdagingen en voldoende 
mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. 

• Een werkgever waarbij je geen nummer bent, maar een 
collega met een naam. 

• Leuke collega’s in een sociaal en gezond bedrijf. 

• Uitgebreide studiemogelijkheden en mogelijkheden om je 
kennis te verrijken.  

• Een informele werksfeer met gemotiveerde collega’s. 

• Een werkomgeving, waarin eigen inbreng en initiatief getoond 
kan worden.  

• Een goed betaalde baan in de techniek. Een laptop en telefoon 
van de zaak horen bij de functie. 
 

Het calculeren van E&I installaties en 
systemen is je hoofdtaak.  

• Het vanuit een bestek of klantvraag (veelal 
functioneel) opstellen van een kostprijs 
calculatie (inclusief het verzorgen van de 
pre-engineering) van E&I installaties, 
besturingskasten, verdeelsystemen, 
aandrijfpanelen, besturingen, etc. 

• Overleggen met leveranciers, hoofd 
calculatie, projectleider, opdrachtgever en 
bijwonen van aanwijzingen 

• Het opstellen van offertes 
Bosma & Bronkhorst is actief in diverse 
sectoren, waardoor de werkzaamheden 
afwisselend en divers zijn. 
 

  

Jouw uitdagingen: 

• Je bent bekend en hebt ervaring met het calculeren van diverse (elektro) 
technische installaties en (aandrijf- en besturings)systemen.  

• Het opstellen van offertes, het op locatie opnemen van de situatie en het doen 
van voorstellen tot alternatieve oplossingen of materiaalkeuzen behoort ook tot 
je takenpakket. 

• Je bent in staat om zelfstandig en in teamverband te werken. 

• Je kennis- en denkniveau bevindt zich op MBO-4/HBO niveau en hebt de nodige 
ervaring in de elektrotechniek. 

• Je hebt kennis van de geldende normen en kunt goed overweg met MS-Office. 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

• Je bent klantgericht, gedreven en bent gemotiveerd om continu te investeren in 
het verrijken van je kennis door o.a. cursussen en trainingen. 

• Je hebt passie voor techniek! 
 

 



 

 

 
 
Bosma & Bronkhorst 
Bosma & Bronkhorst is een familiebedrijf, opgericht in 1958. 
Bosma & Bronkhorst levert producten en diensten ten behoeve 
van (elektro)technische installaties, aandrijfsystemen en 
technische automatiseringssystemen voor o.a. de industrie, 
watersector, onderzoekcentra, gebouwen en infrastructuur.   
De klanten zijn veelal industriële bedrijven, maar tot de 
klantenkring behoren ook eigenaren van gebouwen of technische 
installaties, zoals het beweegbare dak in de Johan Cruijff ArenA.  
Een groot deel van de vaste klanten bevinden zich in de regio 
Noord-Holland, maar diverse gerealiseerde installaties en 
machines bevinden zich over de gehele wereld.  
Bosma & Bronkhorst is en solide onderneming, die al meer dan 60 
jaar bekend staat om haar oplossend vermogen, vakwerk, 
kwaliteit, flexibiliteit, service en klantgerichte visie. Met een team 
van 135 medewerkers is Bosma & Bronkhorst een innovatieve en 
vooraanstaande technische onderneming.   

De kernwaarden van Bosma & Bronkhorst zijn 
“Betrokken, samenwerken en continu 
verbeteren”.   
 
Wij geloven in de kracht van gemotiveerde en 
goed opgeleide medewerkers, die 
gefascineerd zijn door de mogelijkheden die 
de techniek biedt om processen en systemen 
beter te laten functioneren.   
Bosma & Bronkhorst hecht daadwerkelijk 
waarde aan het begrip relatie, zowel naar 
haar opdrachtgevers, zakenpartners als 
medewerkers.   
We denken niet alleen mee, we doen mee, 
vandaar ons motto ... 
  Techniek met Passie! 

 
 

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES  -  AANDRIJFSYSTEMEN  -  TECHNISCHE AUTOMATISERING  -  ROBOTICA  -   ENGINEERING 
PANELENBOUW - 24/7 SERVICE EN ONDERHOUD - INSPECTIES (HS, LS en ATEX) – ENERGIEMONITORING / ENERGIEBESPARING 
PLAATWERK EN LICHTE CONSTRUCTIES   -   METAALCOATING   -   TECHNISCHE DIENSTVERLENING EN HANDELSONDERNEMING 

 
 

BOSMA & BRONKHORST BV  - ARIS VAN BROEKWEG 14  1507 BB  ZAANDAM   T: 075 653 1500  WWW.BOSMA-BRONKHORST.NL 
 

 


