Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Calculator Bouw
Een ambitieuze Calculator met verantwoordelijkheidsgevoel!

Vacaturenummer: 779

Vacature:
Voor de vacature Calculator Bouw zijn wij op zoek naar een kandidaat met
verantwoordelijkheidsgevoel. Als Calculator Bouw bekleed je een van de belangrijkste functies
binnen dit grote bouwbedrijf, want jij bepaalt het succes van de organisatie met jouw
projectbegrotingen.
Verder ben je verantwoordelijk voor:

het uittrekken van materialen en hoeveelheden;
het opstellen van de begrotingsstaat op STABU-basis;
het communiceren met de opdrachtgevers, de adviseurs, de projectleiders, de uitvoerders
en de leveranciers;
het voeren van overleg met opdrachtgever en adviseurs om de wensen van de klant
optimaal te vertalen;
het spiegelen, beoordelen en verwerken van offertes;
het signaleren en rapporteren van afwijkingen;
het aandragen en uitwerken van alternatieven;
het opstellen van meer- en minderwerk en optielijsten.

Functieprofiel:
Voor de functie Calculator Bouw zoeken wij een kandidaat met de volgende kwaliteiten:

een afgeronde opleiding MBO- of HTS-Bouw (of daaraan verwant);
enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie;
ervaring met het calculeren vanuit een BIM-model is een "pre";
analytisch en accuraat;
zelfstartend en ondernemend;
gedreven, communicatief vaardig;
het vermogen commercieel slim te calculeren.

Bedrijfsprofiel:
Onze opdrachtgever is een ontwikkelende aannemer die voornamelijk complexe utilitaire
(woning)bouwprojecten realiseert in Amsterdam. Ook transformaties van oude panden naar
woningen horen tot het portfolio van deze onderneming. Maatschappelijk verantwoord, duurzaam,
veilig en innovatief bouwen is belangrijk voor de organisatie, maar ook een gemoedelijke
werksfeer staat er hoog in het vaandel. Als je bij dit bedrijf werkt ben je dan ook verzekerd van een
prettige, uitdagende werkomgeving, waar je volop kansen krijgt om jezelf te ontwikkelen en door te
groeien.

Geboden:
een zeer uitdagende en afwisselende functie bij een TOP werkgever;
grote diversiteit aan projecten en opdrachtgevers;
uitgebreide opleidings- en doorgroeimogelijkheden;
goede beloning in verband met de relevantie van de functie;
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uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;
een auto van de zaak met brandstofpas voor heel Europa.

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 24/7 contact op met
Joris Denge, ter via +31 (6) 86890166.
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