(Senior) calculator/ werkvoorbereider waterbouw
Ben jij de (senior) calculator/ werkvoorbereider in de constructie waterbouw die we zoeken?
Functie

Als (senior) calculator / werkvoorbereider kom je te werken in een projectorganisatie binnen de
constructieve waterbouw. Dit doe je in teamverband met een uitvoerder en een projectleider. Je
verzorgt zelfstandig de werkvoorbereiding van complexe projecten bij onze klanten waar we
(prestatie)contracten mee hebben afgesproken en zorgt ervoor dat de werkzaamheden conform het
contract uitgevoerd worden.
Als (senior) calculator / werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het opstellen van onderbouwde
calculaties en de voorbereiding / begeleiding van diverse aangenomen projecten en je maakt
begrotingen. In overleg met de projectleiding bewaak je de planningen van de projecten.
Je onderhoud duurzame contacten met opdrachtgevers en leveranciers en je bent communicatief
vaardig. Daarnaast werk je nauw samen met collega’s. Jouw expertise en de overdacht van kennis zijn
belangrijk voor de planning. Op basis daarvan bepalen we namelijk de uitvoeringstechniek en zijn we in
staat om een concurrerende aanbieding uit te brengen naar onze opdrachtgevers.
Je houdt je bezig met calculeren van RAW bestekken, systeemgerichte contracten en andere
begrotingen. Verder draag je zorg voor de materiaalbestellingen. Daarnaast zal je deel uitmaken van
wisselende projectteams die bij inschrijvingen voor grote tenders worden samengesteld. Kortom, een
functie waar je de spil bent binnen projecten.

Functie eisen












HBO werk en denkniveau;
VCA-VOL diploma;
Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring als calculator / werkvoorbereider, bij voorkeur op het
gebied van Waterbouw;
Je bent een communicatief vaardige teamspeler;
Je hebt een commerciële instelling;
Je hebt ervaring met de gebruikelijke calculatiepakketten;
(bijv. GWW-bundel, maar ook met Word en Excel;)
Ambitieus ingesteld en betrokkenheid tonen binnen de organisatie;
Beschikken over een winnaars mentaliteit;
Geen 9 – 5 mentaliteit;
Analytisch vermogen;
Beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift;

Aanbod

Wij bieden een leuke functie waarin je zelfstandig of in teamverband werkt aan kleine tot grote projecten.
In de constructieve waterbouw. De Vries biedt medewerkers een inspirerende en uitdagende
werkomgeving waarin je de kans krijgt je verder te verdiepen en te ontwikkelen. De randvoorwaarden
en faciliteiten om je functie goed te kunnen uitoefenen zijn bij ons goed geregeld. Je zal regelmatig deel
uitmaken van wisselende projectteams die worden samengesteld voor grote tenders.
Verder kom je te werken in een enthousiaste groep die goed met elkaar omgaat, elkaar stimuleert en
voorziet van positieve feedback.
Het is een functie voor de lange termijn met marktconforme arbeidsvoorwaarden.
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Inlichtingen
Ben je nieuwsgierig naar wat de vacature nog meer inhoud? Neem dan contact op met Arjen
Werkmeester op telefoonnummer 0183-50 88 71 of via de email naar
a.werkmeester@devrieswerkendam.nl.

Sollicitatie

Heb je interesse in deze vacature (senior) calculator / werkvoorbereider solliciteer dan doormiddel van
je motivatiebrief & CV op te sturen naar a.werkmeester@devrieswerkendam.nl
Ben je zelf (momenteel) niet geïnteresseerd maar ken je dé persoon voor deze vacature? Het
delen van deze vacature stelen wij zeer op prijs.

Aan alle werving- en selectiebureaus
Deze vacature is alleen bedoeld voor sollicitanten die zelf op zoek zijn naar een baan bij De Vries
Werkendam B.V., niet voor W&S bureaus of individuen die zich laten vertegenwoordigen door een W&S
bureau. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Derhalve worden dergelijke inzendingen beschouwd als
ongevraagd en niet in behandeling genomen.
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