Vacature Calculator/werkvoorbereider Beton
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Ede
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Nummer: 1575088

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Al ruim 50 jaar in deze opdrachtgever actief in de civiele techniek. Vanuit een familiebedrijf is het bedrijf doorgegroeid
naar een bedrijf met meerdere specialismen met complexe projecten. Momenteel is deze aannemer landelijk actief in
de civiele techniek. Het bedrijf is actief in de gehele branche, met een aantal specialismen, waaronder waterbouw en
infrastructuur. De opdrachtgevers zijn dan ook zeer divers, van projectontwikkelaars tot aan waterschappen en
gemeentes. Het bedrijf is actief op het gebied van ontwerpen en uitvoeren van complexe projecten, zoals kades,
bruggen, rioleringen, betonconstructies en gemalen. Met ongeveer 400 medewerkers worden de ambities van dit
bedrijf elke dag waargemaakt. Binnen het bedrijf is sprake van een informele sfeer. Elke medewerker krijgt vrijheid in
de functie en er is altijd ruimte voor overleg met collega’s. Doorgroeien naar een andere functie en jezelf ontwikkelen is
zeker aan de orde. Door de diverse specialismen van dit bedrijf is er altijd een mogelijkheid om jouw eigen kennis te
verbreden. Maar ook binnen jouw eigen specialisatie is doorgroeien mogelijk.
Wil jij graag de uitdaging aangaan bij dit bedrijf? Reageer dan snel!
Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider/calculator civiele betonbouw in de omgeving van
Ede. Jij zorgt voor de basis bij projecten op het gebied van kades, rivierdijken, bedrijfshallen, haventerreinen en
windmolenfundaties. In de tenderfase van het project, houd jij je bezig met het opstellen van offertes,
kostprijsberekeningen, ramingen en de voorbereiding van inschrijvingsdocumenten. Na gunning van het project,
beoordeel en analyseer jij contractstukken. Ook maak je de werkbegrotingen, werkplanningen, termijnregelingen en
projectplannen.
Functie-eisen
Minimaal hbo werk- en denkniveau met afgeronde technische opleiding
Minimaal 5 jaar ervaring als calculator of werkvoorbereider
Kennis van besteksystematiek, uitvoeringstechnieken en contractvormen
Kennis van en ervaring met Metacom
Aanbod
Een passend salaris afhankelijk van je ervaring
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
40 vakantiedagen
Mogelijk tot auto van de zaak
Werken in een uitdagende functie, waarbij elke dag anders is
Veel flexibiliteit en de mogelijkheid tot eigen inbreng
Trainingen en cursussen behoren ook tot deze functie
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