Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Calculator Bouw Transformatie
Een kostenbewuste calculator met kennis van BIM

Vacaturenummer: 1103

Vacature:
Aan de slag als Calculator Transformatie bij een ontwikkelende bouwer? Bij onze opdrachtgever in
Zuid-Holland krijg jij de kans om kantoorpanden om te toveren naar luxe, duurzame
appartementen. Jij stelt, als Calculator Transformatie, betrouwbare ramingen en begrotingen op
en bepaalt samen met de projectmanager met welke bouwpartners, leveranciers en/of derden
jullie in zee gaan.
Daarnaast zijn jouw taken en verantwoordelijkheden:

het aanvragen, vergelijken en beoordelen van offertes;
het analyseren van het bestek;
het signaleren en rapporteren van afwijkingen;
het uittrekken van materialen en hoeveelheden;
het opstellen van de kostprijs en begrotingstekst;
het voeren van (intensief) overleg met betrokken partijen en collega's;
het opstellen van meer- en minderwerkverrekeningen;
het afstemmen van de ABK-begroting en directe kosten-begroting.

Functieprofiel:
Wij zoeken een kandidaat met de volgende vaardigheden en eigenschappen:

je bent in het bezit van minimaal een HBO-diploma Bouwkunde;
je hebt enige jaren werkervaring als calculator;
je beschikt over goede kennis van verschillende calculatiemethodieken (Navision is een
pre);
je bent bekend met BIM en wilt van daaruit calculeren;
je bent kostenbewust, accuraat en integer.

Bedrijfsprofiel:
Onze opdrachtgever is een zelfstandig onderdeel van een groot, multidisciplinair bouwconcern.
Het bedrijf realiseert in de Randstad, met het accent op de Bollenstreek, woningen, kantoren,
bedrijfsruimten en winkelcentra voor particulieren, bedrijven en institutionele beleggers.
Zij opereert dicht bij de markt en hierdoor worden kansen benut op het gebied van
kostenbesparing. Door de platte organisatiestructuur en direct aanspreekbare directie en
medewerkers is de communicatie optimaal en kan zij concurrerende prijsaanbiedingen doen met
een zeer strak tijdschema. Omzet ca. 50 - 70 mln.
De werksfeer binnen de organisatie is prima en biedt haar medewerkers volop kansen op
uitdagend werk en verdere persoonlijke ontwikkeling.

Geboden:
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een vaste aanstelling binnen een toonaangevend bedrijf;
een zeer uitdagende en afwisselende functie, door grote diversiteit aan projecten en
opdrachtgevers;
goede beloning in verband met de relevantie van de functie;
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering, een auto van
de zaak, een laptop en een mobiele telefoon;
een modern denkend bedrijf waar jij je persoonlijk kan ontwikkelen.

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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