Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Calculator/Werkvoorbereider Bouw
Een Calculator met kennis van werkvoorbereiding

Vacaturenummer: 1078

Vacature:
Wij zoeken voor een bouwbedrijf in Overijssel een Calculator/Werkvoorbereider. Hier combineer je
de functie van calculator met het werk van een werkvoorbereider en ben je verantwoordelijk voor
grootschalige onderhouds- en renovatieprojecten. Je begint aan het project als Calculator en
daarna neem je de verantwoordelijkheid als Werkvoorbereider. Dit betekent dat je naast het
maken van begrotingen, jij je ook bezighoudt met het opstellen van meer- en minderwerk en het
contoleren van tekenwerk.
Jouw taken en verantwoordelijkheden als Calculator/Werkvoorbereider uit:

het maken van calculaties in offertes;
het uittrekken van materialen en hoeveelheden;
het communiceren met de opdrachtgevers, de adviseurs, de projectleiders, de uitvoerders,
de leveranciers en vooral bouwpartners;
het voeren van overleg met opdrachtgever en adviseurs om de wensen van de klant
optimaal te vertalen;
het spiegelen, beoordelen en verwerken van offertes c.q. aanbesteding gegevens en het
geven van advies aan directie;
het signaleren en rapporteren van afwijkingen;
het maken van analyses, (efficiency)berekeningen en verklaringen t.b.v. de directie;
het maken van kostenanalyses.

Functieprofiel:
Voor de vacature Calculator/Werkvoorbereider zoeken wij een kandidaat met de volgende
kwaliteiten:

je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding Bouwkunde;
je hebt enkele jaren werkervaring Calculator c.q. Werkvoorbereider;
je hebt ervaring met het calculeren vanuit een BIM-model (is een pre);
je hebt het vermogen om planmatig, zelfstandig, accuraat en efficiënt te werken;
je bent communicatief vaardig met een klantgerichte instelling;
je hebt het vermogen commercieel slim te calculeren.
Ben jij een Calculator met kennis van werkvoorbereiding? Dan zien we jouw sollicitatie graag
tegemoet.

Bedrijfsprofiel:
Deze opdrachtgever is een dienstverlenende bouwer met ruim 100 medewerkers. Het is een
familiebedrijf met tientallen jaren ervaring in o.a. het ontwikkelen van plannen tot aan de
oplevering. Het bedrijf houdt zich bezig met woningbouw, zowel grondgebonden als gestapelde
bouw tot zeer complexe utilitaire werken. Het bedrijf heeft de diverse specialismen bij seperate
vestigingen ondergebracht.
Kortom, werken bij dit bedrijf is zeer uitdagend en afwisselend, door de grote diversiteit aan
projecten en opdrachtgevers.
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Geboden:
een zeer uitdagende en afwisselende functie;
goede beloning in verband met de relevantie van de functie;
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak,
laptop en smartphone.

Reageren:
Ben jij geïnteresseerd in bovenstaande functie en herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan direct!
Wij sturen je zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en geven je inzicht in de eventuele
vervolgstappen.
Seven Oaks bv
Keizerstraat 24-26
3417 EB MONTFOORT (U)
T +31 (0)85 760 78 60
Heb je een vraag over deze vacature of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Piet
Middelbrink via +31 (0)6 15 05 33 96.
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