Vacature Junior Calculator Ondergrondse Infra
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Tiel
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1568929

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Een landelijke organisatie waarbij de mens centraal staat, bevlogen en enthousiaste medewerkers werken aan
diverse ondergrondse infra projecten.
Als Junior Calculator kom je op de calculatie-afdeling terecht waar een aantal calculatie-specialisten werkzaam zijn
om jou te helpen met je verdere ontwikkeling richting een zelfstandige functie van calculator.
Wil jij een goede basis leggen als Junior Calculator binnen de ondergrondse infra?
Dan kun je bij deze organisatie op je collega's rekenen !
Functieomschrijving
Ben jij aan het afstuderen of heb je net een technische HBO opleiding afgerond en ben je op zoek naar een
uitdagende baan met doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden? Heb jij affiniteit met cijfers?
Dan is de functie van Junior Calculator iets voor jou!

Als Junior Calculator kabels & leidingen ga je zelfstandig kostprijscalculaties opstellen en maak je concept
offertes aan de hand van bestekken of projectomschrijvingen
Je draagt zorg voor de aanvragen van prijzen van materialen, de onderaanneming en overige zaken
In het begin wordt je goed gecoacht/begeleid door een ervaren calculator en kom je in een team met meerdere
calculatoren te werken
Voor deze uitdaging zoeken wij iemand die praktisch inzicht heeft in de uitvoeringstechnische aspecten voor
de aanleg van ondergrondse leidingwerken.
Bij voorkeur ben je werkzaam geweest in de infratechniek
Ook wanneer je ervaring hebt in de installatietechniek of bouw vragen wij om te reageren op deze functie.
Functie-eisen
HBO opleiding Civiele Techniek of bouw- en techniek richting
Een flexibele, gemotiveerde en leergierige instelling
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Goede beheersing van MS Office
Daarnaast kun je zelfstandig en in team verband werken binnen een team van professionals
Rijbewijs B.
Aanbod
Deze vacature betreft een vaste baan bij onze opdrachtgever
Arbeidsvoorwaarden volgens het CAO
Salaris is afhankelijk van ervaring en competenties
Ruime mogelijkheden op het gebied van vakinhoudelijke opleidingen

Edwin Wendrich
Salesmanager Civiele Techniek
e.wendrich@eminentgroep.nl
06 - 81 45 20 11
Nu Solliciteren
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