
 

	

Vacature	topsegment	calculator/schademanager	
 
Voor onze vestiging in Eindhoven, zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven 
calculator/schademanager die ervaring heeft met auto's uit het topsegment of open staat in deze 
wereld te worden opgeleid.  
 
Als calculator ben je verantwoordelijk voor een vakkundige schadecalculatie en advies richting de 
klant. Naast reguliere autoschade ben je gespecialiseerd in het topsegment. Je draait je hand dan ook 
niet om voor een complexe fantoomcalculatie voor een McLaren of Maserati. Je bekijkt met de klant 
de autoschade, adviseert over de beste oplossing en maakt een herstelplanning. Naast het 
berekenen van een schade, het bestellen van onderdelen en het maken van de werkorder besteed je 
veel energie aan het begeleiden en het controleren van het herstel proces. Wij herstellen namelijk 
volgens de Bekkers methode. Dat betekent dat er enkel en alleen gewerkt wordt volgens 
fabriekspecificaties en we enkel genoegen nemen met het hoogste niveau! We bieden je hiervoor 
alle benodigde middelen zoals apparatuur, opleidingen en een professioneel en gedreven team om je 
heen. Nadat het herstel succesvol is voltooid ben jij degene die de klant mag toelichten hoe wij de 
auto in ere hebben hersteld. Tenslotte is er dan nog de administratieve afwikkeling van de schade. 
Kortom, het is je uitdaging om van de meest complexe schades het gehele proces te blijven overzien 
en de kwaliteit te blijven waarborgen.	
	
Functie-eisen: 
- Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau, aangevuld met een autotechnische opleiding. 
- Je hebt ervaring als calculator/schademanager en bent klaar voor de volgende stap. 
- Je hebt al ervaring met complex schadeherstel uit het topsegment. (pre) 
- Je bent leergierig en je wil je verder ontwikkelen in een team vol specialisten. 
- Je bent een teamspeler en wil samen een steeds hoger niveau nastreven. 
- Je hebt kwaliteit op nummer 1 staan en bent in staat commercieel te denken. 
- Je wilt werken in een team wat speelt in de Champions League in de wereld van autoschade herstel 
  

	
Arbeidsvoorwaarden: 
Wij bieden volop uitdaging en een prima pakket arbeidsvoorwaarden. 
Daarnaast bieden we je de mogelijkheid je kennis uit te blijven breiden om zo op de snelle 
ontwikkelingen in de markt in te spelen.  
 
Ben jij die gedreven calculator/schademanager die klaar is voor de volgende stap? Solliciteer nu en 
kom werken aan de meest exotische auto's, in een high-tech omgeving, met de beste mensen om je 
heen! 
 
 


