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Pranger-Rosier Installaties is al vele generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. 

Pranger-Rosier heeft de vakkennis, de ervaring en de omvang om de meest uiteenlopende 

projecten te kunnen realiseren. Daarom zijn wij een van de grootste installatiebedrijven van 

Noord-Nederland. Wij vertalen klantenwensen in technische oplossingen. Niet alleen in de 

utiliteit- en industriële bouw maar ook voor de particuliere markt. Pranger-Rosier 

Installaties biedt comfort, wij staan altijd klaar voor een professioneel en persoonlijk advies 

met een vakkundige uitvoering. 

 

Startersfunctie in overleg 

"Calculator Werktuigkundige Installaties (Dokkum) 

Per direct zijn wij op zoek naar een calculator voor onze vestiging in Dokkum. Door 

toenemende drukte zoeken wij versterking voor het huidige team. 

Wat ga je doen? 

• Ontwerpen en calculeren van W-installaties, met name in de utiliteitsbranche,  

• Affiniteit met E-installaties is een pré,  

• Voor het ontwerp concepten, specificaties en bestekken uitwerken,  

• Kostprijsberekeningen maken,  

• Overleggen met opdrachtgever, leveranciers en projectleider,  

• Deelnemen aan bouw- en ontwerpteams. 

 

 

 

 

 



 

Functie-eisen 

Wie ben jij? 

• Je bent in het bezit van een mbo-diploma (WEB 4)/hbo-diploma richting 

installatietechniek,  

• Je hebt een aantal jaren ervaring als calculator binnen de installatietechniek (ook 

stage!) 

• Je hebt interesse in het werkgebied waardoor je veel kennis hebt over 

werktuigkundige installaties,  

• Je bent gedreven om alle benodigde kennis je snel eigen te maken,  

• Je beschikt over een sterk cijfermatig en analytisch vermogen,  

• Je presteert goed onder tijdsdruk en vindt het een uitdaging om met deadlines te 

werken,  

 

Wij bieden 

Natuurlijk staat er een beloning tegenover al dat harde werken! 

• Salaris passend bij jouw opleiding en ervaring, CAO Metaal en Techniek,  

• Met belastingvoordeel voordelig fitnessen, een fiets/tablet/computer aanschaffen 

of het verrekenen van de 

• vakbondscontributie,  

• Korting ontvangen op je ziektekostenverzekering bij De Friesland of Zilveren Kruis,  

• Met korting producten aanschaffen bij de Technische Unie voor privégebruik,  

• Volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, hierin neem jij het initiatief,  

• Een informele werkomgeving waar je en jij wordt gezegd en waar je van harte 

welkom bent." 

 

 

 

 


