Vacature Ervaren calculator renovatie & restauratie
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Nieuwegein
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 5-10 jaar
Nummer: 1636259

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Bij deze middelgrote bouwonderneming uit regio Nieuwegein wordt voornamelijk gewerkt aan het behoud van
gebouwen met historische waarde, cultureel erfgoed en monumenten door middel van restauratie, renovatie,
transformatie en onderhoud. Of het nu gaat om de restauratie van een monumentaal stadshuis, de renovatie van een
school, de nieuwbouw van een orangerie of de uitbreiding van een museum; deze aannemer doet het allemaal!
De specialiteit van deze bouwonderneming is restauratie. Dit is ontstaan uit de liefde voor historische gebouwen en
wordt gerealiseerd met de vele kennis over authentieke materialen en bouwmethodieken. De expertise van deze
bouwonderneming wordt gevraagd door een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers zoals: bedrijven, overheden,
instellingen, maar ook architecten – en adviesbureaus.
Naast het restaureren van monumentaal erfgoed wordt er ook nieuw erfgoed gecreëerd. Dit gebeurd door middel van
het toevoegen van architectonische nieuwbouw. Uiteraard staat kwaliteit hierin hoog in het vaandel en wordt dit
gewaarborgd door restauratiespecialisten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Lean-bouwen en 3d-scanning om
een monumentaal pand zo nauwkeurig mogelijk te herstellen in een zo kort mogelijke tijd.
Samen met 25 collega's werk je dagelijks aan prestigieuze projecten in het westen van het land. Iedere dag wordt in
teamverband gewerkt voor het beste resultaat door middel van de nieuwste trends en ontwikkelingen. De organisatie
straalt duurzaamheid uit. Duurzaamheid in de relatie met leveranciers, klanten en medewerkers maar ook
duurzaamheid in processen en materiaalkeuzes. Medewerkers hebben jaarlijks evaluatiegesprekken waarbij zij
kunnen aangeven wat ze nog zouden verlangen vanuit de werkgever. Daarnaast worden er leuke uitjes georganiseerd
en is er genoeg ruimte voor de nodige humor.
Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever binnen de renovatie en restauratie van hoogwaardige historische/ monumentale panden zijn
wij op zoek naar een ervaren calculator.
Met jouw kennis en ervaring weet jij vanuit tekeningen hoeveelheden uit te rekenen en dit om te zetten naar calculaties
in Ibis Trad. Zijn er geen tekeningen aanwezig? Geen probleem! In dat geval ga jij zelf naar de projecten toe om de
maten op te meten en vervolgens te calculeren. Je werkt in projectteams waarbij het jouw verantwoordelijkheid is om
alle informatie en gegevens te verzamelen om een goede calculatie te kunnen maken. Vervolgens kun jij deze
uitkomsten goed onderbouwen en laten zien waar het vandaan komt. Hierbij is het belangrijk dat je kennis hebt van
verschillende materialen en weet je de meest voordelige opties te selecteren. Tijdens het gehele project houdt je de
planning goed in de gaten en tijdens de uitvoerfase blijf je betrokken bij het eventuele meer- en minderwerk.
Oftewel: een zeer afwisselende functie waar jij jouw creativiteit in kwijt kan. Je hebt een binnen- en buitenfunctie en
werkt zowel zelfstandig als in teamverband aan projecten. Is deze functie jouw op het lijf geschreven? Dan kom ik
graag met jou in contact!
Functie-eisen
Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding bouwkunde;
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als calculator;
Je hebt ervaring met Ibis Trad;
Je bent zelfstandig en verantwoordelijk;
Ervaring binnen de restauratie en renovatie is een pré;
Aanbod
Salaris van € 3500 - € 5000 bruto afhankelijk van ervaring;

Optie tot auto van de zaak;
Werken aan leuke projecten in een hecht team;
Ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling;
Doorgroeimogelijkheden;
Uitzicht op een vast contract bij de opdrachtgever.

Salesmanager Bouw
m.blom@eminentgroep.nl
06 - 18 73 33 65
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