Vacature
Bouwkundig calculator
Wij zijn op zoek naar een (ervaren) bouwkundig calculator met ambitie en passie voor zijn vak. Werken bij
Aannemingsbedrijf Wit Wognum betekent werken met prettige collega’s, een informele sfeer, professionele
werkomgeving en houden van de bouw! Bij ons gaat werken met plezier, hand in hand met het leveren van
kwaliteit. Jouw ijver belonen wij met uitstekende arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid om je verder te
ontwikkelen.
Wil je meer weten over Wit Wognum en de projecten die wij vol trots in de regio uitvoeren? Kijk dan op onze
website https://witwognum.nl/

Wat maakt jou de ideale kandidaat?
Als calculator maak je onderdeel uit van het calculatie team. Je begeleidt het hele traject van offerte aanvraag
tot aanbieding en bent het eerste aanspreekpunt van onze opdrachtgever. Je bent actief betrokken als
kostendeskundige bij bouwteams en hebt de ambitie om leiding te nemen in deze bouwteams als het gaat om
het kostenplaatje. We zoeken een vlotte collega, die niet terugdeinst voor hard werken en ook tijdens drukke
perioden het hoofd koel houdt! Ben jij spontaan, goed met mensen maar ook met cijfers? Dan zijn wij op zoek
naar jou!

Taken & verantwoordelijkheden o.a.





Het maken en controleren van inschrijfbegrotingen en ramingen voor projecten binnen de gestelde tijd
Het inschatten van risico’s en het aandragen van optimalisaties en alternatieven
Het adviseren in bouwteams, waaronder bijvoorbeeld: het aandragen van alternatieven/ besparingen, het
opstellen van grove planningen en bouwplaatsindelingen
Het aanvragen, vergelijken en eventueel inkopen van offertes bij onderaannemers en leveranciers

Functie-eisen







Bouwkundige opleiding
Aantoonbare calculatie vaardigheden in de bouw
Accuraat
Kennis van Excel, Word en Outlook
Goede communicatieve vaardigheden
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Aanbod








Werken op onze bedrijfslocatie in Wognum
Gezellige maar professionele werksfeer
Diverse PV uitjes en een terugkerende WiWoVrijMibo
Marktconform salaris in 13 periodes
Winstdeling
Reiskostenvergoeding
Opleidingsmogelijkheden

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Dan nodigen wij je graag uit om een kopje koffie te komen drinken. Neem contact op
per email: sollicitaties@witwognum.nl.
Acquisitie op basis van deze advertentie, op welke wijze dan ook, wordt niet op prijs gesteld.
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