Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Calculator Bouw Renovatie en
Onderhoud
Een deskundige op het gebied van calculatie

Vacaturenummer: 1379

Vacature:
Wil jij als Calculator Renovatie en Onderhoud werken aan het calculeren van afwisselende
bouwprojecten? Bij dit vooraanstaande bouwbedrijf in Noord-Holland biedt elk project een unieke
uitdaging. Jij maakt nauwkeurige begrotingen en calculaties en overlegt met de betrokken partijen
over jouw bevindingen. Je vraagt offertes aan bij leveranciers en onderaannemers, en vergelijkt
deze om de beste keuze te kunnen maken. Waar nodig kom je met aantrekkelijke alternatieven.
Ook ben je verantwoordelijk voor:

het communiceren van je bevindingen naar de Werkvoorbereiders;
rekening houden met de wensen van de klant, binnen de mogelijkheden;
materialen en hoeveelheden uittrekken en scherp zijn op afwijkingen.

Functieprofiel:
Om de functie Calculator Renovatie en Onderhoud tot een succes te maken is het belangrijk dat je
nauwkeurig bent en beschikt over een sterk technisch en cijfermatig inzicht. Je bent gemotiveerd
en komt zelf met ideeën, oplossingen en mogelijkheden om slim te calculeren. Je bent bedreven
in het opzetten van kostprijs- en calculatiesystemen. Daarnaast beschik je over:

een mbo-/hbo-diploma in Bouwkundige richting;
kennis van BIM en IBIS-TRAD is een pre;
enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie;
ervaring met de Amsterdamse problematiek als funderingsherstel, kelders, onderkeldering
en binnenstedelijk bouwen
een systematische en analytische werkwijze.

Bedrijfsprofiel:
Onze opdrachtgever is een grote bouworganisatie, actief in de ontwikkeling, nieuwbouw,
transformatie en beperkt grootschalige renovatie en onderhoud. Zij realiseert in de Randstad
woningen, kantoren, bedrijfsruimten en winkelcentra voor particulieren, bedrijven en institutionele
beleggers. Het bedrijf voert haar kernactiviteiten uit, waarbij zij bewust omgaat met duurzaamheid
en de omgeving.

Geboden:
een zeer uitdagende en afwisselende functie bij een TOP werkgever;
grote diversiteit aan projecten en opdrachtgevers;
goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden;
goede beloning in verband met de relevantie van de functie;
goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een auto van de zaak, waarbij ook tankpas
voor heel Europa, smartphone en laptop;
goede pensioenvoorziening met execedentregeling en nabestaandenpensioen;
een WIA-aanvullingsregeling en een ANW-regeling;
voor diverse verzekeringen zijn er kortingsregelingen;
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een sportabonnement.

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
Piet Middelbrink via +31 (6) 15053396.
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