Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Calculator/Kostendeskundige
Een cijfermatig persoon met veel capaciteiten

Vacaturenummer: 1147

Vacature:
Wij zijn met spoed op zoek naar een Calculator/Kostendeskundige voor een toonaangevend
bouwbedrijf in het midden van het land. In deze functie stel jij ramingen en begrotingen op om de
kosten van de bouwprojecten te bepalen, aan de hand van VO's en DO's. Wanneer nodig geef jij
toelichting op de door jouw opgestelde stukken. Geen dag zal hetzelfde zijn en elke opstelling die
jij maakt zal uitdagender worden door de toenemende complexiteit van projecten. Jouw taken en
verantwoordelijkheden bestaan uit:

het opstellen van ramingen en begrotingen en een eventuele toelichting hierop;
het voorzien in de groeiende vraag naar totaaloplossingen, om op een efficiënte en
effectieve manier gebouwen te ontwerpen en realiseren;
het toetsen van de haalbaarheid en de maakbaarheid;
het signaleren en behandelen van kansen, bedreigingen en optimalisaties;
het afleggen van verantwoording aan het hoger management;
het up-to-date houden van vak gerelateerde documentatiebestanden van onder andere
kengetallen, prijzen/tarieven en relevante Wet- en regelgeving.

Functieprofiel:
De Calculator/Kostendeskundige waar wij naar op zoek zijn:

heeft MBO/HBO werk- en denkniveau;
heeft een aantal jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
denkt creatief en in oplossingen;
is analytisch en cijfermatig aangelegd;
is besluitvaardig;
heeft goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift.

Bedrijfsprofiel:
Deze opdrachtgever is een dienstverlenende bouwer die tot de top van Nederland behoort. Het is
een bedrijf met jarenlange ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor woningbouw.
Dit bedrijf staat bekend als zeer innovatief, waar je ook persoonlijk de kans krijgt om jezelf verder
te ontwikkelen.

Geboden:
zeer uitdagende en afwisselende functie en fijne collega's;
goede beloning in verband met de relevantie van de functie;
mogelijkheden tot (persoonlijke) ontwikkeling;
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren:
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